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METTLER TOLEDO står klar med ekspertise for at hjælpe afskibere med overholdelse af SOLAS-
reguleringer 1 år efter ikrafttrædelse.  
 
Fra og med den 1. juli har SOLAS-reguleringerne vedrørende 
vægtangivelse for containere til søfragt officielt været trådt i kraft i et år. 
METTLER TOLEDO kan forsyne internationale shippingvirksomheder 
med de nødvendige oplysninger og udstyr til overholdelse.   
 
Den internationale SOLAS-konvention (Safety of Life at Sea) er en 
international havkonvention, der opstiller reguleringer for overholdelse 
af sikkerhedsstandarder på skibe i forhold til konstruktion, udstyr og 
drift, og de nyeste reguleringer trådte i kraft den 1. juli 2016.  
 
Få problemer 
På samme måde som ved årtusindskiftet var der mange, der fulgte med, da reguleringerne trådte i 
kraft. Heldigvis opstod der kun få problemer, takket være en såkaldt skåneperiode på 3 måneder, der 
blev lagt fast kort inden deadline. Op til implementeringen af de nye reguleringer var der dog stor 
forvirring i shippingindustrien.  
 
Hvem har ansvaret? 
Mange virksomheder havde problemer med at beslutte, hvem af de involverede, der havde ansvar for 
at oplyse den verificerede bruttomasse (Verified Gross Mass) eller vægten af den pakkede container. 
Der kræves nu dokumentation i havnen, inden containeren må læsses ombord på skibet.  
 
Svaret er enkelt. Den person, der er anført som afskiber på konnossementet, har ansvaret for at oplyse 
og bekræfte, at containerens vægt er korrekt. I visse virksomheder, hvor håndtering afskibning foregår 
internt, ligger ansvaret hos shippingafdelingen. I virksomheder, der anvender et tredjepartsfirma til 
shipping, vil ansvaret ligge hos dette firma. I alle tilfælde kan en afskibning afvises, hvis den 
verificerede bruttomasse ikke kan dokumenteres.  
 
Ekspertise indenfor SOLAS 
METTLER TOLEDOs overholdelsesvejledning til SOLAS giver dig alle de oplysninger, du har brug for. 
Som førende på markedet indenfor vejeudstyr til industri og den eneste virksomhed med en global 
rækkevidde af både produkter og service står METTLER TOLEDO til rådighed med udstyr og 
oplysninger om overholdelse af de nye SOLAS-reguleringer. Vejledningen er tænkt som en hjælp til 
virksomhedsledere, så de får kendskab til muligheder. Den dækker følgende emner:  

• Hvad er SOLAS? 
• Sådan overholdes Metode 1 
• Sådan overholdes Metode 2 
• Service til opretholdelse af overholdelse 

http://www.mt.com/global/en/home/library/guides/transport-logistics/VEH_SOLAS_Regulations.html
http://www.mt.com/global/en/home/library/guides/transport-logistics/VEH_SOLAS_Regulations.html
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Uanset hvordan din nuværende logistikkæde ser ud, har METTLER TOLEDO et produkt, der let kan 
integreres for at overholde reguleringerne i SOLAS-konventionen. Download en gratis udgave af 
vejledningen til SOLAS.  
 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og 
processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 
lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina 
og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet 
set har koncernen ca. 13.100 ansatte og en omsætning i 2014 på ca. 2,5 mia. USD. Mettler Toledo 
Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og 
København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi 
ca. 165 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 400 mill. kroner. www.mt.com.   
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