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Høringsuttalelse – endring av tollforskriften vedrørende
provianteringsregler

Toll - og avgiftsdirektoratet la 4. juni frem forslag om endring av tollforskriften vedrørende
provianteringsregler. Hensikten med regelendring en er å åpne fo r at Fjord Line kan frakte
vogntog i innenlandstrafikk mellom Bergen og Stavanger.
Fjord Lines to ferger har k apasitet på 100 vogntog hver , i følge en pressemelding se lskapet
har sendt ut. De regner med å frakte 34 000 vogntog i løpet av høst - vinter - vår - sesongen.
(Sommeren er fergene i hovedsak fulle av bilturister)

I Bergen er Fjord Line - terminalen plassert inne i sentrum. Det betyr at 3 4 000 ekstra vogntog i
året skal belaste veinettet inn til Bergen sentrum og boområdene på Nøstet, Dokken og
Sydnes. Det er positivt at fergene går på gass og derfor slipper ut mindre forurensning, men
lokalt i Bergen forsvinner hele denne miljøgevinsten m ed utslipp fra 34 000 dieseldrevne
vogntog.

Vi mener det te må hensynstas og at det må komme avbøtende tiltak.

I høst åpner det nye kontorbygget til Sparebanken Vest på Nøstet. Fylkesmannen grep inn og
satt antall p - plasser bet ydelig lavere enn kommunens egen parkeringsnorm , av hensyn til
trafikk - og luftforurensingen i Bergen sentrum. Det vil fremstå som inkonsekvent om staten
først nekter Sparebanken 100 p - plasser , for at staten deretter, når bygget er klar t til å tas i
bruk, åpner for 200 vogn tog daglig til samme område , uten å gå inn med avbøtende tiltak.

Byrådet i Bergen kommune har varslet at de i august i forslag til klimaplan vil komme med
forslag om lavutslipp - soner og bensin - og dieselfrie soner i sentrum, av hensyn til den dårlige
luft kvaliteten . 200 vogntog inn i sentrum vil sannsynligvis oppheve effekten av dette tiltaket.

Av mulige avbøtende tiltak er det mest opplagte å fl ytte Fjord Line - terminalen ut sentrum,
eller å ha en egen kai utenfor sentrum for vogntogene. Et alternativt ti ltak er å flytte Bring -
terminalen ut av sentrum. Bring - terminalen er i hovedsa k en terminal for land til land gods, og
ikke sjø til land/land til sjø gods . Bring har ønsket å samlokalisere sine tre terminaler i
Bergen, og det bør gjøres til et sted utenfor sentrumskjernen.
Et tredje alternativ er parkeringsplassene Havnevesenet leier ut utendørs og i p - hus på Nøstet.
Havnevesenet har hatt et forslag om å bygge nytt kontorbygg og tollgarasje for nettopp Fjord
Line. Vi har tidligere pekt på at de bør hente di sse arealene fra eksisterende p - hus. Generelt
mener vi at tiltak som gir økt veitrafikk inn til havnen må føre til reduksjon av parkering som
ikke er havnerelatert. P - plassene leies ut i det åpne markedet, bl.a. til ansatte i TV 2, en
fjernsynskanal som sn art skal flytte fra Nøstet.

Et fjerde avbøtende tiltak kan være å innføre begrensinger mot ikke godsførende fartøy som
besøker dette kaiavsnittet. De slipper ut store mengder lokal forurensing . Det er ingen grunn
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til at de må ligge her. Bergen og Omland havnevesen sitt område er stort og mottaksplikten 
kan oppfylles ved å sende disse fartøyene til kaier der de ikke forurenser sentrumsluften. De 
kan få komme inn dersom de kan knyttes til landstrøm-anleggene, som fins på Laksevågneset 
(hos Rolls Royce) og på Bontelabo.  
 
Når en endring av en tollforskrift får så store negative miljøkonsekvenser som i dette tilfellet, 
oppfatter vi at lovgivningen pålegger Toll- og avgiftsdirektoratet å foreta en vurdering av 
miljøkonsekvensene og legge inn krav om tiltak evt. avbøtende tiltak. 
 
Mvh 
Sydnes og Nøstet Velforening 
v/ Tormod Carlsen 
 
Følg oss på facebook.com/sydnesvel 
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