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Høringsuttalelse– endring av tollforskriften vedrørende
provianteringsregler
Toll - og avgiftsdirektoratetla 4. juni frem forslagom endringav tollforskriften vedrørende
provianteringsregler.
Hensiktenmed regelendringen er å åpnefor at Fjord Line kan frakte
vogntogi innenlandstrafikkmellom Bergenog Stavanger.
Fjord Lines to fergerhar kapasitetpå 100 vogntoghver, i følge en pressemeldingselskapet
har sendtut. De regnermedå frakte 34 000 vogntogi løpetav høst-vinter-vår-sesongen.
(Sommerener fergenei hovedsakfulle av bilturister)
I Bergener Fjord Line-terminalenplassertinne i sentrum.Det betyr at 34 000 ekstravogntogi
åretskal belasteveinettetinn til Bergensentrumog boområdenepå Nøstet,Dokkenog
Sydnes.Det er positivt at fergenegår på gassog derfor slipperut mindreforurensning,men
lokalt i Bergenforsvinnerheledennemiljøgevinstenmed utslipp fra 34 000 dieseldrevne
vogntog.
Vi menerdette må hensynstasog at det må kommeavbøtendetiltak.
I høståpnerdet nye kontorbyggettil Sparebanken
Vest på Nøstet.Fylkesmannengrepinn og
sattantall p-plasserbetydelig lavereenn kommunensegenparkeringsnorm
, av hensyntil
trafikk- og luftforurensingeni Bergensentrum.Det vil fremståsom inkonsekventom staten
først nekterSparebanken
100 p-plasser, for at statenderetter,når byggeter klart til å tasi
bruk, åpnerfor 200 vogntog daglig til sammeområde, uten å gå inn medavbøtendetiltak.
Byrådeti Bergenkommunehar varsletat de i augusti forslagtil klimaplan vil kommemed
forslagom lavutslipp-sonerog bensin- og dieselfriesoneri sentrum,av hensyntil den dårlige
luft kvaliteten. 200 vogntoginn i sentrumvil sannsynligvisoppheveeffektenav dettetiltaket.
Av mulige avbøtendetiltak er det mestopplagteå fl ytte Fjord Line-terminalenut sentrum,
eller å ha en egenkai utenforsentrumfor vogntogene.Et alternativtti ltak er å flytte Bringterminalenut av sentrum.Bring-terminalener i hovedsak en terminalfor land til land gods,og
ikke sjø til land/landtil sjø gods. Bring har ønsketå samlokaliseresinetre terminaleri
Bergen,og det bør gjørestil et stedutenforsentrumskjernen.
Et tredjealternativer parkeringsplassene
Havnevesenet
leier ut utendørsog i p-huspå Nøstet.
Havnevesenet
har hatt et forslagom å byggenytt kontorbyggog tollgarasjefor nettoppFjord
Line. Vi har tidligere pekt på at de bør hentedissearealenefra eksisterendep-hus.Generelt
menervi at tiltak somgir økt veitrafikk inn til havnenmå føre til reduksjonav parkeringsom
ikke er havnerelatert.P-plasseneleiesut i det åpnemarkedet,bl.a. til ansattei TV 2, en
fjernsynskanalsom snart skal flytte fra Nøstet.
Et fjerde avbøtendetiltak kan væreå innførebegrensingermot ikke godsførendefartøy som
besøkerdettekaiavsnittet.De slipperut storemengderlokal 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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