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Kjære kunde 

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på en ny EU-lovgivning: Svoveldirektivet IMO Marpol 
vil tre i kraft fra 1. januar 2015. Dette for å begrense svovelinnholdet i marine drivstoff 
som brukes av rederiene som opererer i Nordsjøen, Østersjøen og Den engelske 
kanal. Det nåværende maksimalt tillatte svovelinnholdet i marine drivstoff er 1,0 %, 
men dette vil bli redusert til 0,1% innenfor «Sulphur Emission Control Areas» (SECA) 
fra denne dato.  

 
Rederiene som opererer i SECA-området arbeider for tiden med ulike løsninger for å 
begrense utslippet av svovel, og de aktuelle alternativene er:  

 Bytte til renere og vesentlig dyrere marint drivstoff 
med lavere svovelinnhold på 0,1 %.  

 Installere renseteknikker som "skrubbere" for å 
fjerne svovel fra eksosen på skipene.  

 Investere i nye skip med alternativt drivstoff, som 
LNG eller metanol. 

 

Økte transportkostnader  

Det nye direktivet vil ha konsekvenser for transportbransjen og påvirke hele 
transportkjeden. Uansett hvilken løsning som introduseres av de ulike rederiene, vil 
fraktkostnadene i Nordsjøen, Østersjøen og Den engelske kanal øke. Dette på grunn 
av de betydelige merkostnadene som pålegges rederiene fra 1. januar 2015. 

Som følge av merkostnadene fra markeder hvor det er nødvendig å bruke rederier 
som opererer i Nordsjøen, Østersjøen og Den engelske kanal blir vi nødt til å 
kompensere for dette fra 1 januar 2015.  

Denne forhåndsinformasjon skal gjøre dere oppmerksomme på at kostnadsøkningen 
som følge av det nye direktivet må kompenseres. Vi kommer tilbake med mer 
detaljert informasjon så snart vi vet hvordan kostnadene vil påvirke våre priser og 
hvordan vi skal beregne dette. 

I mellomtiden ber vi dere om å legge til rette for økte transportkostnader i 2015 
budsjettet. Vi ønsker samtidig å understreke at denne utviklingen er helt utenfor vår 
kontroll.  

For ytterligere spørsmål ber vi dere ta kontakt med oss.   

Med vennlig hilsen  

Nortrail – Norsk Trailer Express AS 


