ÅKARE I VÄST

Gränsmöjligheter
I JUNI var Annika Daisley,
Svinesundskommittén och
Sofia Westergren, riksdagsledamot tillsammans med Pelle Joelsson, Sveriges Åkeriföretag på besök hos Tullverket
och Tolletaten. Viktigt möte
för att få kunskap om vad
Gunnar Oleniusson, Tullverket, Annika Daisley Svinesundskommittén, Tommy Karlsson Tullverket o Pelle
Joelsson Sveriges Åkeriföretag på Svinesund.

I SAMBAND med gränspas-

Här berättar Henning Oleniusson, KGH för Pelle Joelsson, Sveriges
Åkeriföretag och Sofia Westergren, riksdagsledamot om vilka tulldokument som behövs.
Här får vi generell kunskap om Tullverket och hela Norge gränsen.

Fakta-Hjälpruta

Ett trafiktillstånd ger en transportör möjlighet att passera
över obemannade gränsövergångar eller förbi bemannade
klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.
Du som importerar eller exporterar varor från eller till
Norge behöver normalt anmäla varorna vid en bemannad
klareringsexpedition. Det finns inte så många klareringsexpeditioner längs den norska gränsen vilket kan innebära
långa transportsträckor för att tulldeklarera.
Med ett trafiktillstånd kan du som transportör passera
förbi en gränsövergång som inte har en öppen klareringsexpedition.
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sagen vid tullstationerna i
Svinesund passerar årligen
drygt en miljon yrkesfordon
och 8 miljoner bilar och
problemet med långa köer
är stort. I dagsläget uppstår
det långa köer, både på den
svenska och norska sidan,
vilket skapar merkostnader
för aktörerna. Gränshindret
bidrar dessutom till ökade
risker ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och en ökad
belastning på miljön.
Svinesundskommittén har

TRAFIKTILLSTÅND FÖR TRANSPORTER MELLAN SVERIGE OCH NORGE

https://www.tullverket.se/sv/foretag/
transporteraochlagravaror/transporteravaror/
trafiktillstandfortransportermellansverigeochnorge.html
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det innebär att passera EU:s
yttre gräns och de tullformaliteter som behövs. Sverige
och Norge har sedan 1959
ett viktigt gränstullsamarbete. Den 10 juni, var det 14 år
sedan den nya Svinesundsbron invigdes.

Villkoren för att få ett trafiktillstånd är att
• Du har regelbundna transporter
• Din transportsträcka minskar på grund av att du slipper köra till
en bemannad klareringsexpedition, vilket samtidigt ger ekonomisk och miljömässig vinst
• Exportvillkoren i exportlandet är uppfyllda.
Förutom de gemensamma villkoren ska även respektive lands
specifika krav vara uppfyllda.
För svensk räkning gäller följande:
• Du ska i din ansökan ange en anledning till ditt val av transportväg.
• Företaget eller ombudet ska skicka in tulldeklarationerna elektroniskt.
• Importören eller ombudet ska ha tillstånd till betalningsanstånd.

tagit fram en beskrivning av
gränshindret. Sveriges Åkeriföretag samt övriga berörda
parter är med och ger sin syn
på hur situationen uppfattas
och vad som kan göras för
att förbättra den. Gränshindret är flerdimensionellt och
berör många. Vi lyfter nu den
problematik som näringslivet och transportnäringen
upplever för att synliggöra
och påskynda arbetet med
att identifiera och genomföra
åtgärder som kan bidra till att
gränshindret löses.

FÖRUTOM ATT delta i arbetet med att minska köerna
genom att delta i Tullverkets digitaliseringsprocess
verkar Sveriges Åkeriföretag
för att avfallstransporter
och ”skogsråvara” skall
undantas tullklarering. Vi
passar på att tacka Tullverket och KGH för ett mycket
intressant och givande studiebesök om vad som sker
vid gränspassagen mellan
Sverige och Norge.
PELLE JOELSSON

Transportekonomi Bas

VÄLKOMNA TILL

Vår utbildning i Transportekonomi Bas ger dig bättre
kunskap som i sin tur leder till en ökad konkurrenskraft
och därmed förbättrar lönsamheten i företaget.
10/9 Göteborg

Eget på väg i Göteborg
11-14/11 + 18-21/11
Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande
och de krav som Transportstyrelsen ställer. Kursen kan
även läsas på distans om detta passar dig bättre.

YKB-utbildningar
Göteborg
Tag chansen att träffa framtidens förare!

Lördag 21 sept kl 10-16
på Backaplan
Branschdag för hela familjen
Prova-på-aktiviteter
Uppvisningar / Tester
Information om branschen
Utbildning / Förare sökes
Tävla & vinn

25/11
26/11
27/11
28/11
29/11

YKB
YKB
YKB
YKB
YKB

Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs

1
2
3
4
5

Sparsam körning
Godstransporter
Lagar och regler
Ergonomi och hälsa
Trafiksäkerhet och kundfokus

1
2
3
4
5

Sparsam körning
Godstransporter
Lagar och regler
Ergonomi och hälsa
Trafiksäkerhet och kundfokus

Ulricehamn
20/10
26/10
9/11
16/11
30/11

YKB
YKB
YKB
YKB
YKB

Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs
Delkurs

Samtliga kurser börjar kl 08:00. I kursen ingår
lunch, fika samt Åkerihandboken.
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