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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
METTLER TOLEDO udstyrer speditører med viden om og vægte til de nye SOLAS-regler 
METTLER TOLEDO, verdens førende producent af vejeudstyr, har udgivet svar på de mest almindelige 
spørgsmål om de nye regler.  
 
De nye regler om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS, Safety of Life at Sea) træder i kraft den 1. juli 
2016. Det pålægger speditører, hvis navn står på Fragtbrevet, at kontrollere bruttovægten af alle containere, 
inden de leveres til godsterminalen.  
SOLAS er en international aftale om sikkerhed til søs fra Den Internationale Søfartsorganisation, og den er 
udarbejdet for at sikre, at skibe overholder minimumsstandarderne for sikkerhed i forbindelse med konstruktion, 
udstyr og drift. Ifølge disse nye, globale regler for containervejning skal alle vægte kontrolleres korrekt ved 
hjælp af godkendte metoder for at sikre vejenøjagtigheden. For at hjælpe speditører med at forberede sig på 
disse kommende ændringer har METTLER TOLEDO udarbejdet en vejledning med svar på de spørgsmål, som 
speditører over hele verden oftest stiller. 
Se de ofte stillede spørgsmål for at få mere at vide om: 

 De nye SOLAS-regler 

 Hvorfor de blev lavet 

 Hvem der er ansvarlig for overholdelse og kontrol 

 Hvordan du overholder dem, samt 

 Hvordan METTLER TOLEDO kan hjælpe.  

Reglerne træder allerede i kraft den 1 juli 2016, og METTLER TOLEDO er klar til at hjælpe speditører med at 
overholde denne deadline med det samme.Vi har godkendt vejeudstyr til alle lande, og vores vægte er parat til 
hurtig ibrugtagning.    
Besøg www.mt.com/veh-solas for at se ofte stillede spørgsmål og læse mere om vores løsninger.  
 

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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