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Dansk Byggeris høringssvar til ’Udkast til ændring af teknisk miljøzonebekendtgørelse’
Dansk Byggeri bakker op om, at man gradvist skærper kravene til køretøjer, for at reducere
udledningen af farlige partikler i storbyerne for at opnå en bedre luftkvalitet.
I en lille åben økonomi som den danske, skal en sådan skærpelse af miljøzonebekendtgørelsen ske ved samtidig også at skele til udlandets opstillede miljøzonekrav. Dette for ikke at
skabe for store forhindringer for den fri bevægelighed imellem landene og for at sikre, at de
tekniske krav ikke forudsætter unikke løsninger. Eftersom bekendtgørelsen ikke er en direkte
implementering af EU-retlige regler, så forudsætter Dansk Byggeri, at sådanne overvejelser
er foretaget, for at forhindre, at der bliver stillet tekniske krav til dansk indregistrerede køretøjer, der er væsentligt forskellige fra kravene til miljøzoner i udlandet.
Det fremgår af bekendtgørelsen, at kravet om partikelfilte sker trinvist. Lastbiler indregistreret
før 1. oktober 2009 skal have monteret et partikelfilter for at måtte køre ind i miljøzonerne efter 1. juli 2020. Er bilerne indregistreret før 1. januar 2014, gælder kravet om partikelfilter efter 1. juli 2022. Dansk Byggeri er ikke tilfreds med, at ændringerne ikke harmonerer med euronormernes, fordi det betyder, at en række biler skal have eftermonteret et filter for at måtte
køre ind i miljøzonen, hvis de er indregistreret inden fristen, selvom de lever op til den krævede euronorm.
Der er endnu ikke er opstillet præcise krav til test og godkendelse af bilerne efter montering
af filter. Og så længe dette ikke er på plads, vil der være usikkerhed hos entreprenørerne,
der kan stå over for valget om helt at udskifte køretøjet inden 1. juli 2020. Det vil være forbundet med betydeligt omkostninger at skulle tilpasse et filter til en konstruktion, der ikke er
skabt til filter, hvis det overhovedet er muligt, og der kan være forholdsvist lange leveringstider på nye biler. Der er derfor behov for en overgangsperiode.
Dansk Byggeri ser problemer med kravet i §5 om at et tungt køretøj fra og med 1. juli 2020
skal have monteret et effektivt partikelfilter jf. miljøbeskyttelseslovens §15 b. stk.3. Kravet
kommer til at omfatte Euroklasse 4 og 5 lastbiler indregistreret fra 1. oktober 2005 til og med
1. oktober 2009, hvilket ikke følger Euroklasse 5’s skæringsdatoer, som er fra 1. oktober
2008 og frem. Dette stiller køretøjsejere, der har investeret i miljøvenlige Euroklasse 5-lastbiler inden 1. oktober 2009, over for krav om montering af dieselpartikelfiltre, mens køretøjsejere, der har investeret i helt identiske køretøjer efter 1. oktober 2009 ikke mødes med
samme krav. Dette er en urimelig forskelsbehandling.
Autoværksteder, som Dansk Byggeri i denne sammenhæng har været i kontakt med, giver
udtryk for, at mange lastbiler omfattet af Euroklasse 4 og 5 teknisk ikke vil være i stand til at
kunne få eftermonteret et filter som refereret til i bekendtgørelsens §4 stk. 2 og 3. Dansk
Byggeri anbefaler derfor Miljøstyrelsen at opstille krav til de tunge køretøjer som kan få eftermonteret et filter jf §4 stk. 2 og 3, og på forhånd fritage de tunge køretøjer der ikke kan.
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Dette vil også spare ressourcer til dispensationsansøgninger hos de berørte virksomheder
og hos myndighederne.
Virksomhedernes mulighed for at få dispensation, som beskrevet i kapitel 7, kan skabe usikkerhed i de berørte virksomheder. Hvis det ikke er teknisk muligt at eftermontere et filter, vil
det ofte kræve en større udskiftning i motoren på køretøjet. Dette kan beløbe sig i udgifter op
til halv million kr. per bil, hvilket kan være af ødelæggende karakter for mindre og mellemstore virksomheder. Med de opsatte dispensationsmuligheder giver det virksomhederne for
stor usikkerhed om de kan få dispensation eller ej, samt hvor længe de kan få det. Dansk
Byggeri vil derfor anbefale, at man opstiller nogle minimumsår for hvor længe man kan få en
dispensation, samt at ansøgere om dispensation hurtigt modtager svar, om der kan opnås
dispensation eller ej.
Miljøministeriet er altid velkommen til at kontakte os, hvis der ønskes en uddybning af ovenstående.

Venlig hilsen
Dansk Byggeri

Simon Stig-Gylling
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Til alle høringsparter
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Høring over udkast til ændring af teknisk miljøzonebekendtgørelse
Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om krav til lastbiler, busser og varebiler i kommunalt
fastlagte miljøzoner m.v. i høring.
Miljø- og Fødevareministeriet skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest
onsdag den 14. august 2019.
Baggrund
Den 7. maj 2019 vedtog Folketinget en skærpelse af reglerne om miljøzoner til tunge køretøjer og
varebiler.
I nærværende udkast til bekendtgørelse opdateres regler med henblik på at fastlægge de krav, der
fremadrettet skal gælde for køretøjer, som skal have eftermonteret et partikelfilter for fortsat at kunne
køre i miljøzonerne. Af udkast til bekendtgørelse fremgår, at partikelfiltre omfattet af udenlandske
godkendelsesordninger også kan eftermonteres på danske køretøjer. Miljøstyrelsen skal meddeles
hvilket filter, som er eftermonteret på køretøjet.
De skærpede miljøzonekrav kommer til at gælde i alle de etablerede miljøzoner - Aalborg, Aarhus,
Frederiksberg, København og Odense.
EU-retten
Bekendtgørelsen er ikke en implementering af EU-retlige regler.
Bekendtgørelsen er notificeret til EU-Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)
2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter
samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.
Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører
administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr.
årligt, hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.
Miljø- og Fødevareministeriet vurderer ikke, at bekendtgørelsesudkastet har væsentlige
erhvervsøkonomiske konsekvenser. Selve lovændringen forventes at berøre ca. 17.000 køretøjsejere.
Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. september 2019.
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Høringssvar
Bekendtgørelsen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste og er samtidigt
offentliggjort på høringsportalen – www.hoeringsportalen.dk
Eventuelle spørgsmål til udkast til bekendtgørelsen kan rettes til følgende:
- Lars Hald, lahal@mfvm.dk
Høringssvar bedes sendt til mfvm@mfvm.dk med Cc. til lahal@mfvm.dk og clf@mfvm.dk senest d.
14. august 2019. I høringssvar bedes angivet journalnummer 2019-5632 i emnefeltet.
Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive sendt til folketingsudvalget og vil desuden blive
offentliggjort på høringsportalen efter endt høring. Dette gælder også Datatilsynets eventuelle
høringssvar. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse, herunder afsenders
navn og mailadresse.

Med venlig hilsen

Lars Hald
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Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i
kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.1
I medfør af § 15 b, stk. 5, 7 og 8, § 15 c, stk. 2, § 15 d, stk. 1, 2, 3 og 4, § 67, § 80, stk. 1 og 2, § 88 og § 110, stk. 3 og 4,
i miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019, og § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, og efter forhandling med justitsministeren, forsvarsministeren og
transportministeren, fastsættes:
Kapitel 1

Formål og definitioner
§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler for dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler i miljøzoner, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 15 b. Herudover fastsætter bekendtgørelsen regler for udstedelse af miljøzonemærker og
dispensationsmærker samt administration af miljøzonemærkeordningen og regler om godkendelse og registrering af lastbiler og
busser, jf. lovens § 15 d.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Lastbil: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er registreret som en lastbil, med en tilladt totalvægt på mere end
3.500 kg.
2) Bus: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er indrettet til at benyttes af mere end ni personer, føreren
medregnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.
3) Tungt køretøj: Samtlige lastbiler og busser omfattet af denne bekendtgørelse.
4) Varebil: En bil, der er drevet af en dieselmotor, og som er registreret som varebil, og som har en tilladt totalvægt på ikke
over 3.500 kg.
5) Køretøj: Tungt køretøj eller varebil omfattet af denne bekendtgørelse.
6) Dieselmotor: Motor med kompressionstænding uanset brændstoffets sammensætning.
7) Dansk veterankøretøj: Dansk registreret køretøj, der er registreret til veterankørsel.
8) Udenlandsk veterankøretøj: Udenlandsk registreret køretøj, der er registreret første gang mindst 30 år før det tidspunkt,
hvor køretøjet anvendes i en miljøzone.
9) Bruger af et køretøj: En person, som har varig rådighed over et køretøj, eller en person, som af personen med varig
rådighed er givet rådighed over køretøjet.
10) Fører af et køretøj: Enhver person, som fører eller forsøger at føre et køretøj.
11) Fremstilleren: Enhver person, der fremstiller køretøjet til syn.
12) Miljøzone: Et område etableret i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 15 a og efter reglerne i bekendtgørelse om
miljøzoner.
13) Miljøzonemærke: Et grønt klistermærke i køretøjets forrude, der viser, at køretøjet lever op til miljøzonekravene.
14) Dispensationsmærke: Et rødt klistermærke i køretøjets forrude med angivelse af dispensationens udløbsdato.
15) Synsvirksomhed: En virksomhed, der har fået tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer, jf.
bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer.
16) Effektivt partikelfilter: Filter, der fjerne sodpartikler fra udstødningen, og opfylder de tekniske krav i denne
bekendtgørelse.
17) Filterleverandøren: En virksomhed, som eftermonterer et effektivt partikelfilter på et tungt køretøj.
18) Mærkesekretariatet: En virksomhed eller privat organisation, som Miljøstyrelsen i nærmere bestemt omfang har
bemyndiget til at administrere miljøzonemærkeordningen.
19) Euro 4: Minimumudstødningsnorm i miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 1, nr. 2, som køretøjer i miljøzonerne, skal
opfylde.
20) Første registreringsdato: Dato for første registrering som anført på køretøjets registreringsattest.
21) Kategori 4-synshal: Synshal godkendt af Færdselsstyrelsen til at foretage registreringssyn af tunge køretøjer.
22) Motorregister: det danske køretøjsregister, jf. lov om registrering af køretøjer.
Kapitel 2

Tekniske krav
Tekniske krav til tunge køretøjer i miljøzonerne til og med den 30. juni 2020
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Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)
2015/1535 af 9. september om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter for informationssamfundets
tjenester (informationsproceduredirektivet).

§ 3. Et tungt køretøj i en miljøzone skal indtil den 30. juni 2020 opfylde miljøzonekravene i § 4 og have opklæbet et
miljøzonemærke i forruden, jf. dog § 34 om dispensationsmærker.
§ 4. Et tungt køretøj skal til og med den 30. juni 2020 som minimum opfylde udstødningsnormerne for Euro 4 eller være
eftermonteret med et effektivt partikelfilter.
Stk. 2. Kravet om eftermontering af et effektivt partikelfilter anses for overholdt, når partikelfilteret opfylder kravene i stk. 3 og
er af godkendt type, jf. eksempler i bilag 2.
Stk. 3. Partikelfilteret skal som minimum opfylde, at
1) partikelfilteret yder et maksimalt modtryk på 20 kPa ved motorens maksimale effekt,
2) partikelfilteret reducerer mindst 80 pct. af partikelemissionen målt ifølge anerkendte EU-metoder,
3) røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi på 0,2 m-1,
4) partikelfilteret er forsynet med en modtryksalarm, der giver signal til føreren ved forhøjet modtryk,
5) lydniveauet må ikke øges, og
6) den øvrige regulerede emission må ikke forøges.

Tekniske krav til tunge køretøjer i miljøzonerne fra og med den 1. juli 2020
§ 5. Et tungt køretøj i en miljøzone skal fra og med den 1. juli 2020 have monteret et effektivt partikelfilter eller overholde
kravene til køretøjets første registreringsdato, jf. miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 3.
Stk. 2. Kravet om eftermontering af et effektivt partikelfilter anses for overholdt, når partikelfilteret opfylder kravene i § 4, stk. 2
og 3.

Tekniske krav til varebiler i miljøzonerne fra og med den 1. juli 2020
§ 6. En varebil i en miljøzone skal fra og med den 1. juli 2020 overholde kravene til første registreringsdato i
miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 4, eller have monteret et partikelfilter.
Stk. 2. Kravet om eftermontering af et partikelfilter til varebiler anses for overholdt, når partikelfilteret er godkendt efter
bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter.
Kapitel 3

Dokumentationskrav for tunge køretøjer for opfyldelse af miljøzonekrav
Dokumentationskrav for tunge køretøjer uden partikelfilter til og med 30. juni 2020
§ 7. Ejeren eller brugeren af et tungt køretøj dokumenterer indtil den 30. juni 2020, at køretøjet som minimum opfylder
Euro 4 normen ved at fremvise køretøjets registreringsattest i de tilfælde, hvor køretøjets euronorm fremgår deraf. Hvis ikke
Euronormen fremgår af køretøjets registreringsattest, skal køretøjet være registreret første gang efter den 1. april 2008 i et EUeller EØS-land.
Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et tungt køretøj, der er registreret i udlandet, kan dog indtil den 30. juni 2020 dokumentere,
at køretøjet som minimum opfylder Euro 4 normen, ved at fremvise en erklæring fra en sagkyndig virksomhed, der bekræfter,
at køretøjet opfylder udstødningsnormerne.

Dokumentationskrav for tunge køretøjer med partikelfilter
§ 8. Ejeren eller brugeren af et tungt køretøj dokumenterer opfyldelsen af kravet om montering af et effektivt partikelfilter til
registreringssyn ved at fremvise en af filterleverandøren underskrevet erklæring, jf. bilag 1, om, at der på køretøjet er
eftermonteret et partikelfilter, der opfylder kravene i § 4, stk. 3, og er af godkendt type, jf. eksempler i bilag 2.
Stk. 2. Inden erklæringen forevises i synshallen, jf. § 12 og § 27, skal erklæringen indsendes til Miljøstyrelsen og det
modtagne identifikationsnummer skal påføres erklæringen.
Stk. 3. Kravet om røggastæthed, jf. § 4, stk. 3, nr. 3, kontrolleres af synsvirksomhederne i forbindelse med registreringssyn.

Dokumentationskrav for udenlandske tunge køretøjer med partikelfilter
§ 9. Ejeren eller brugeren af et udenlandsk tungt køretøj, dokumenterer opfyldelsen af kravet om eftermontering af et
effektivt partikelfilter ved at fremvise en erklæring fra en sagkyndig virksomhed eller myndighed om, at der på køretøjet er
eftermonteret et effektivt partikelfilter. Erklæringen skal være udstedt mindre end 18 måneder før køretøjets anvendelse i en
dansk miljøzone og være affattet på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk.
Stk. 2. Føreren skal medbringe erklæringen, når køretøjet anvendes i en miljøzone.
Kapitel 4

Udstedelse og administration af miljøzonemærker til til køretøjer til og med 30. juni 2020

Synsvirksomheder
§ 10. Synsvirksomheder, der har tilladelse til at foretage syn af tunge køretøjer i kategori 4 i bekendtgørelse om
virksomheder, der foretager syn af køretøjer, udfører de opgaver om miljøzonekontrol og udstedelse af miljøzonemærker, der
er fastlagt i §§ 11-16.
Stk. 2. Miljøstyrelsen sender efter anmodning fra synsvirksomheder vederlagsfrit og i fornødent omfang de
miljøzonemærker, der skal udstedes efter § 10, stk. 3, § 12, stk. 2, og § 13, stk. 1.
Stk. 3. Udstedelse af et miljøzonemærke sker ved, at synsvirksomheden opklæber miljøzonemærket indvendigt nederst i
forrudens venstre side.

Udstedelse af miljøzonemærke i forbindelse med syn
§ 11. Den, der ønsker at få udstedt et miljøzonemærke, kan henvende sig til en synsvirksomhed og fremvise køretøjet og
skal medbringe dokumentation, jf. § 7 eller § 8 for, at kravene i § 4 er opfyldt.
Stk. 2. En synsvirksomhed skal til og med 30. juni 2020 i forbindelse med syn af et tungt køretøj efter anmodning fra
fremstilleren, jf. bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kontrollere, om køretøjet opfylder kravet til
udstødningsnormerne for minimum Euro 4, jf. § 7, eller opfylder kravene til eftermontering af et effektivt partikelfilter, jf. § 8.
Stk. 3. Ved syn af et køretøj, der er registreret i udlandet, og som ikke som minimum opfylder kravet om en Euro 4 norm,
skal fremstilleren fremvise en erklæring fra en sagkyndig virksomhed om, at der er eftermonteret et effektivt partikelfilter på
køretøjet, jf. § 9.
§ 12. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at et køretøj opfylder kravene i § 4, herunder at kravet til røggastæthed er
overholdt jf. § 8 stk. 3, udsteder den et miljøzonemærke til køretøjet.
Stk. 2. Hvis et dansk registreret køretøj får udstedt et miljøzonemærke som følge af, at det har et eftermonteret
partikelfilter, skal synsvirksomheden registrere i det danske motorregister, at køretøjet har et eftermonteret partikelfilter.

Opretholdelse af miljøzonemærker ved syn
§ 13. I forbindelse med ethvert syn af et køretøj med eftermonteret partikelfilter, der har et miljøzonemærke, skal
synsvirksomheden af egen drift kontrollere, at røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke overstiger en K-værdi
på 0,2 m-1, medmindre fremstilleren af køretøjet anmoder synsvirksomheden om at fjerne mærket.
Stk. 2. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at kravet om røggastæthed ikke er opfyldt, skal synsvirksomheden fjerne
miljøzonemærket fra køretøjet.
Stk. 3. Hvis et miljøzonemærke fjernes, skal registreringen af det eftermonterede partikelfilter fjernes i det danske
motorregister.

Udstedelse af miljøzonemærke uden syn
§ 14. Den, der ønsker at få udstedt et miljøzonemærke uden syn, kan henvende sig til en synsvirksomhed og fremvise
køretøjet og dokumentation for, at udstødningsnormerne for minimum Euro 4 er opfyldt.
Stk. 2. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at det tunge køretøj opfylder kravet, udsteder den et miljøzonemærke, jf. § 12.

Udstedelse af erstatningsmærker
§ 15. Hvis et miljøzonemærke er væsentligt beskadiget, skal synsvirksomheden efter henvendelse fra fremstilleren uden syn
udstede et nyt miljøzonemærke, hvis fremstilleren dokumenterer, at der tidligere er udstedt et miljøzonemærke til det tunge
køretøj ved at fremlægge en synsrapport eller kvittering med angivelse af nummeret på miljøzonemærket fra en
synsvirksomhed eller fra Mærkesekretariatet.
Stk. 2. Miljøzonemærker, der er udstedt til tunge køretøjer, der har fået eftermonteret et effektivt partikelfilter, kan kun
erstattes af synsvirksomheden uden syn, hvis mærket er udstedt inden for de seneste 12 måneder.
Stk. 3. Synsvirksomheden kan ikke udstede erstatningsmærker til tunge køretøjer med miljøzonemærker, der er udstedt i
forbindelse med en dispensation, jf. § 34.

Fjernelse af væsentligt beskadigede mærker
§ 16. Ejeren eller brugeren af et tungt køretøj, der har et væsentligt beskadiget miljøzonemærke, skal snarest fjerne
mærket eller anmode en synsvirksomhed om uden syn at fjerne mærket fra køretøjet.
Stk. 2. Hvis ejeren eller brugeren af et tungt køretøj, der har et væsentligt beskadiget miljøzonemærke, ikke anmoder om
udstedelse af et nyt miljøzonemærke eller om fjernelse af mærket i forbindelse med syn af køretøjet, skal synsvirksomheden af
egen drift fjerne mærket fra køretøjet.
Stk. 3. Hvis et miljøzonemærke fjernes fra et tungt køretøj med eftermonteret partikelfilter, skal registreringen af det
eftermonterede partikelfilter fjernes i det danske motorregister.

Mærkesekretariatet
§ 17. De opgaver, som er fastlagt for Mærkesekretariatet i §§ 17-20, udføres af den virksomhed eller private organisation,
som Miljøstyrelsen har bemyndiget hertil, jf. miljøbeskyttelseslovens § 15 d, stk. 3.
Stk. 2. Miljøstyrelsen sender efter anmodning fra Mærkesekretariatet vederlagsfrit og i fornødent omfang de
miljøzonemærker, der skal udstedes efter stk. 1, og § 19, stk. 1.
§ 18. Den, der ønsker at få udstedt et miljøzonemærke uden syn, og som alene på basis af skriftlig dokumentation kan
dokumentere, at det tunge køretøj som minimum opfylder udstødningsnormerne for Euro 4, kan indsende dokumentationen til
Mærkesekretariatet og få udstedt et miljøzonemærke.
Stk. 2. Mærkesekretariatet kontrollerer, at køretøjet ifølge den skriftlige dokumentation som minimum opfylder
udstødningsnormerne for Euro 4.
Stk. 3. Mærkesekretariatet kontrollerer, at udenlandske tunge køretøjer, der ikke lever op til minimumskravet om en Euro 4
norm, har eftermonteret effektive partikelfiltre, jf. § 7, stk. 2.
§ 19. Mærkesekretariatet udsteder et miljøzonemærke, hvis det konstaterer, at det tunge køretøj opfylder minimumskravet
om en Euro 4 norm.
Stk. 2. Mærkesekretariatet udsteder et miljøzonemærke, hvis det konstaterer, at der er eftermonteret et effektivt
partikelfilter på et tungt køretøj, der er registreret i udlandet.
§ 20. Ved udstedelse af et miljøzonemærke, påfører Mærkesekretariatet køretøjets registreringsnummer på
miljøzonemærket og sender det på forsvarlig vis til ansøgeren.
Stk. 2. Den, der modtager miljøzonemærket, skal opklæbe mærket indvendigt nederst i forrudens venstre side.

Udstedelse af erstatningsmærker
§ 21. Hvis et udstedt miljøzonemærke er væsentligt beskadiget, skal Mærkesekretariatet efter ansøgning fra ejeren eller
brugeren udstede et nyt miljøzonemærke, hvis ejeren eller brugeren dokumenterer, at der tidligere er udstedt et
miljøzonemærke til køretøjet ved at fremsende en synsrapport eller kvittering med angivelse af miljøzonemærkenummeret fra
en synsvirksomhed eller Mærkesekretariatet.
Stk. 2. Miljøzonemærker, der er udstedt til tunge køretøjer, som har fået eftermonteret et effektivt partikelfilter, kan kun
erstattes af Mærkesekretariatet, hvis mærket er udstedt inden for de seneste 12 måneder. I modsat fald kræves der fornyet
dokumentation.
§ 22. Mærkesekretariatet kan ikke udstede erstatningsmærker til tunge køretøjer med miljøzonemærker, der er udstedt i
forbindelse med en dispensation, jf. § 34.
Kapitel 5

Delegation af miljøzonekontrol og mærkeadministration for Forsvarets køretøjer
§ 23. Forsvaret varetager de opgaver om miljøzonekontrol og mærkeadministration af Forsvarets køretøjer, som er fastlagt i
§§ 24-26.
§ 24. Forsvaret kontrollerer, om et køretøj overholder kravene i miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 3 og 4, eller om der er
eftermonteret et effektivt partikelfilter.
Stk. 2. Hvis Forsvaret konstaterer, at et tungt køretøj opfylder et af disse krav, udsteder Forsvaret til og med 30. juni 2020
et miljøzonemærke til køretøjet.
§ 25. Forsvaret skal opklæbe mærket indvendigt på forruden nederst i venstre side.
Stk. 2. Miljøstyrelsen sender efter anmodning fra Forsvaret miljøzonemærker vederlagsfrit og i fornødent omfang.
Stk. 3. Forsvaret skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende oplysninger om de udstedte miljøzonemærker.
§ 26. Forsvaret kontrollerer deres køretøjer med eftermonteret partikelfilter mindst én gang årligt. Hvis Forsvaret
konstaterer, at kravet om at røggastætheden efter et eftermonteret partikelfilter målt ved fri acceleration overstiger en K-værdi
på 0,2 m-1, skal Forsvaret fjerne miljøzonemærket fra køretøjet.
Kapitel 6

Registrering og godkendelse af køretøjer med eftermonteret partikelfilter hos synsvirksomheder
§ 27. Ejeren eller brugeren af et tungt køretøj, der ønsker registrering af partikelfilter på køretøjet, fremviser køretøjet og
skal medbringe dokumentation, jf. § 8, for, at kravene i § 4 eller § 5 er opfyldt.

Stk. 2. Synsvirksomheder, som i forbindelse med syn konstaterer, at et tungt køretøj har et eftermonteret partikelfilter ved
fremlæggelse af tro og loveerklæring, jf. § 8, som overholder kravene i denne bekendtgørelse herunder at kravet til
røggastæthed er overholdt, jf. § 8 stk. 3, skal registrere køretøjet i det danske motorregister som havende eftermonteret
partikelfilter.
§ 28. I forbindelse med ethvert syn af et tungt køretøj, der er registreret i det danske motorregister med eftermonteret
partikelfilter, skal synsvirksomheden af egen drift kontrollere, at røggastætheden efter filteret målt ved fri acceleration ikke
overstiger en K-værdi på 0,2 m-1, medmindre fremstilleren af køretøjet anmoder synsvirksomheden om at fjerne registreringen
af det eftermonterede partikelfilter.
Stk. 2. Hvis synsvirksomheden konstaterer, at kravet om røggastæthed ikke er opfyldt, skal synsvirksomheden fjerne
registreringen af det eftermonterede partikelfilter i motorregisteret.
§ 29. Et tungt køretøj med eftermonteret partikelfilter anses for at være godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 15
b, stk. 3, nr. 3, når køretøjet i overensstemmelse med § 27 er registreret med eftermonteret partikelfilter.
Stk. 2. En varebil med eftermonteret partikelfilter anses for at være godkendt i henhold til lovens § 15 b, stk. 4, nr. 4, når
varebilen er fritaget for tillægsafgift, jf. bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af
partikelfilter.
Kapitel 7

Dispensationer
§ 30. Miljøstyrelsen kan efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et tungt køretøj eller varebil meddele dispensation fra
kravene i miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 1, nr. 2, stk. 3, nr. 1 og 2, og stk. 4, nr. 1-3, hvis eftermontering af et
partikelfilter på et køretøj vil være sikkerhedsmæssigt uforsvarlig, eller hvis særlige forhold ved køretøjet tilsiger det, og andre
omstændigheder i øvrigt taler derfor, herunder at en dispensation vil være af underordnet betydning for miljø- og sundhed.
Stk. 2. Miljøstyrelsen skal efter ansøgning fra ejeren eller brugeren af et køretøj meddele dispensation fra kravene om et
effektivt partikelfilter, hvis kravene rammer ansøgeren på en sådan måde, at de får karakter af et ekspropriativt indgreb.
§ 31. En ansøgning om dispensation skal indeholde den fornødne dokumentation for, at Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse,
herunder navnlig oplysninger om:
1) Begrundelse for ansøgningen.
2) Køretøjets udstødningsnorm.
3) Køretøjets alder og tekniske indretning.
4) Oplysninger om ansøgerens eventuelle øvrige køretøjer.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger, i det omfang det er nødvendigt til sagens oplysning.
Stk. 3. Hvis der søges om dispensation under henvisning til § 30, stk. 2, skal ansøgningen indeholde oplysninger om
omkostninger forbundet med montering af partikelfilter, årsregnskab for de foregående fem år samt beskrivelse af
forretningsområde, herunder om det primære kørselsområde og kørslens art.
Stk. 4. Al dokumentation skal være på dansk, et af de nordiske sprog, engelsk, tysk eller fransk.
§ 32. En dispensation kan indeholde et eller flere vilkår, herunder blandt andet om, at dispensationen kun giver adgang til
kørsel
1) i en afgrænset periode,
2) i en eller flere af de etablerede miljøzoner,
3) på bestemte ruter, eller
4) med et eller flere af ansøgers køretøjer.
§ 33. Dispensationen skal medbringes, når køretøjet er i en miljøzone.
§ 34. Et tungt køretøj, der ikke opfylder miljøzonekravene og derfor ikke har et miljøzonemærke, skal til og med 30. juni
2020 i en miljøzone have et dispensationsmærke opklæbet i forruden på baggrund af en dispensation tildelt af Miljøstyrelsen.
§ 35. Miljøstyrelsen udsteder til og med 30. juni 2020 et dispensationsmærke til det køretøj, der er omfattet af
dispensationen.
Stk. 2. Miljøstyrelsen angiver køretøjets registreringsnummer samt udløbstidspunktet for dispensationen på
dispensationsmærket.
Stk. 3. Den, der modtager et dispensationsmærke, skal opklæbe mærket indvendigt nederst i forrudens venstre side og
fjerne mærket igen ved udløbet af dispensationsperioden.
Stk. 4. Hvis et dispensationsmærke bliver væsentligt beskadiget og fjernes, kan Miljøstyrelsen efter ansøgning fra ejeren
eller brugeren af køretøjet udstede et nyt dispensationsmærke.
§ 36. Miljøstyrelsen meddeler fra og med 1. juli 2020 til ejeren eller brugen af det køretøj, der er omfattet af dispensationen
om dispensation er opnået eller ej.

Kapitel 8

Veteranbiler
§ 37. Føreren af et dansk veterankøretøj skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise dokumentation for,
at køretøjet er registreret til veterankørsel.
Stk. 2. Føreren af et udenlandsk veterankøretøj skal ved anvendelse af køretøjet i en miljøzone kunne fremvise
dokumentation for, at køretøjet opfylder kravene for at være et udenlandsk veterankøretøj. Dokumentet skal være affattet på
dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk eller fransk.
Kapitel 9

Administrative bestemmelser
Synsvirksomheder og Mærkesekretariat
§ 38. Synsvirksomhederne og Mærkesekretariatet skal efter anmodning fra Miljøstyrelsen fremsende oplysninger om de
udstedte miljøzonemærker.
§ 39. Reglerne i forvaltningsloven finder anvendelse på sager, hvor der træffes afgørelse af synsvirksomhederne og
Mærkesekretariatet efter denne bekendtgørelse.

Tilsyn
§ 40. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen omfattende alle køretøjer, der befinder sig,
eller på et tidspunkt har befundet sig, i en miljøzone, dog bortset fra de tilfælde, der er omfattet af stk. 2 og 3.
Stk. 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen i forhold til
1) køretøjer, der ejes eller bruges af listevirksomheder beliggende inden for en miljøzone, hvor virksomheden fremgår af
bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, og som er mærket med (s) efter bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed § 5, stk. 2, og
2) køretøjer, der ejes eller bruges af kommunalt ejede eller drevne anlæg, der er beliggende inden for en miljøzone, og som
er omfattet af særreglen i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed § 6.
Stk. 3. Miljøstyrelsens tilsyn omfatter alene de under stk. 2 nævnte køretøjer, når disse anvendes på de respektive
virksomheder.
Stk. 4. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med synshaller i forhold til disses opgaver i medfør af denne bekendtgørelse.

Klage
§ 41. Beføjelsen til at afgøre klager over afgørelser truffet af synsvirksomhederne delegeres til
[Færdselsstyrelsen/Miljøstyrelsen].
Stk. 2. Klage over afgørelser truffet af Mærkesekretariatet sker til Miljøstyrelsen.
Stk. 3. Færdselsstyrelsens og Miljøstyrelsens afgørelser i klagesager kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Kapitel 10

Straf
§ 42. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder bestemmelserne i §§ 3-9, og § 16, stk. 1, eller
2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 32.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis
der ved overtrædelsen er
1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 11

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 700 af 24. juni 2011 om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.
ophæves.

§ 44. Miljøzonemærker, der er udstedt af en synsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2007,
bekendtgørelse nr. 598 af 23. juni 2008, bekendtgørelse nr. 57 af 28. januar 2009 om partikelfiltre, kontrol og mærkning af
lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. samt bekendtgørelse nr. 700 af 24. juni 2011 om krav til lastbiler og
busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., som opfylder kravene i miljøbeskyttelseslovens § 15 b, stk. 1, nr. 2, bevarer
deres gyldighed, medmindre synsvirksomheden træffer anden bestemmelse.
Stk. 2. Dispensationer, som Miljøstyrelsen har meddelt i medfør af bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2007, bekendtgørelse
nr. 598 af 23. juni 2008 og bekendtgørelsen nr. 57 af 28. januar 2009 om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og
busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., bevarer deres gyldighed. Dispensationsmærker, der er udstedt af Miljøstyrelsen i
medfør af bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2007, bekendtgørelse nr. 598 af 23. juni 2008 og bekendtgørelsen nr. 57 af 28.
januar 2009 om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v., bevarer deres
gyldighed.

Miljø- og Fødevareministeriet, den x. x 2019
Lea Wermelin
/ Mikkel Dam Schwartz

Bilag 1
Erklæring for eftermontering af godkendt partikelfilter, jf. § 8, stk. 1.
Erklæringen vedrører følgende dieselbil:
fabrikat og model __________________________________________
med stelnummer __________________________________________
Erklæringen er udfyldt og underskrevet af:
Navn eller firmanavn _______________________________
CVR- eller CPR-nummer ____________________________________
Adresse

_______________________________

Det oplyses, at køretøjet er blevet eftermonteret med et partikelfilter, der opfylder kravene i
bekendtgørelse [nr. på denne bekendtgørelse, når den er udstedt].
Partikelfilteret er typegodkendt efter følgende godkendelsesordning: __________________
Partikelfiltertypen har godkendelsesnummer: ___________________
Partikelfilteret har løbenummer : ________________________ (hvis relevant)
Partikelfilteret er konstrueret til en motor med ________ slagvolumen/effekt, og monteringen er forsvarligt
udført.
Bilens motor ved montering er i tilfredsstillende vedligeholdelsesmæssig stand til, at partikelfilteret kan
fungere hensigtsmæssigt. Der er desuden i samråd med bilejeren foretaget en vurdering af, at
partikelfilteret under køretøjets normale anvendelsesforhold vil virke tilfredsstillende.

Dato og partikelfilterleverandørens (eller dennes repræsentants) underskrift:

_________________________________________

Eftermonteringen er anmeldt til Miljøstyrelsen d. __ / __ år ____.
Der er modtaget følgende identifikationsnummer fra Miljøstyrelsen ved anmeldelsen ______________.

Bilag 2
Eksempler på ordninger for godkendelse af partikelfiltre, jf. § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2.
Følgende godkendelsesordninger for partikelfiltre opfylder de tekniske krav i § 4, stk. 3. Nogle af
ordningerne gælder dog kun for ældre euroklasser af lastbiler og busser.

1) UN-ECE Regulation 132 - Uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control
devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery
equipped with compression ignition engines
Læs mere her: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2017/wp29grpe/GRPE-74-14.pdf
2) VERT® - Certification of Diesel Particulate Filters
Læs mere her: https://www.vert-dpf.eu/j3/index.php/filters/certification
3) Low Emissions Certificate (LEC) fra Transport for London
Læs mere her: https://www.gov.uk/government/publications/london-low-emission-zone-lec-and-rpcchecklist
4) Færdselsstyrelsens Principgodkendelsesordning
Læs mere her: https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Energi-ogmiljoegenskaber/Partikelfiltre/Godkendelse-af-partikelfiltre/Principgodkendte-partikelfiltre.aspx
5) Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Anlage XXVII (zu § 48 Absatz 2 und Anlage XIV Nummer
3.4) - Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Partikel von Nutzfahrzeugen sowie von
mobilen Maschinen und Geräten mit Selbstzündungsmotor
Læs mere her: https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/anlage_xxvii.html

