Generell uro i Europa og EUs mobilitetspakke fase 2
Generell uro i Europa
Vi opplever at den ene etter den andre av våre leverandører øker sine dieseltillegg mot oss.
De fleste av våre avtaler har dieseltillegg inkludert i prisen, men med kostnadsøkninger på mellom 10% og
13% fra våre leverandører bare den siste uken er vi tvunget til å kompensere.
Vi håper prisene kan gå ned igjen når markedene roer seg og håper å fjerne gebyrene igjen innen altfor lang
tid.
De av våre kunder som ber om pris hver gang vil fortsatt få gebyrene inkludert i spot-prisene.
Unntakene vil være dersom prisen er avgitt for mer enn 3 uker siden.

UKE 10: Generelt dieseltillegg er satt til 10% av fraktbeløpet.
UKE 11: Generelt dieseltillegg er satt til 13,2% av fraktbeløpet

EUs mobilitetspakke fase 2
I 2020 vedtok EU den såkalte mobilitetspakken, der fase 1 allerede har trådt i kraft.
I tillegg har vår bransje store utfordringer med sjåførmangel. Dette problemet har blitt ytterligere
forsterket gjennom stort frafall av Ukrainske sjåfører den siste tiden. Vi har selvfølgelig den største
medfølelse med disse sjåførene, og selv om vi ikke har Ukrainske sjåfører i våre trafikker så påvirkes vi
indirekte ved at konkurrenter er mer aktive på chartermarkedet m.m.
Krigen i Ukraina har i tillegg ført til at prisen på olje, drivstoff og fergefrakter har skutt i været.
Alpi Norway forsøker til enhver tid å overholde avtalte rater ut året, men vi ser oss nå nødt til å
kompensere økte kostnader gjennom å innføre disse gebyrene.
Vi har tidligere kommunisert en differensiert prosentsats for ulike markeder. Dette viser seg vanskelig å
administrere effektivt, så vi endrer dette til èn enkelt prosentsats uansett marked.

Mobilitetspakketillegg trer i kraft 18 Mars 2022.
Prosentsatsen vil være 9% gjeldende import/eksport, utland og innland.
Vi kan dessverre ikke garantere at dette blir eneste tillegg på lengre sikt. Ved langvarig forhøyede
dieselpriser og sjåførmangel vil vi på sikt bli tvunget til å kompensere kostnadsøkningene med nye gebyrer.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din daglige kontaktperson hos ALPI

