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Til høringsparterne 

Høring over udkast til Grøn buspulje til regionale busser 

og øer 

 

Indledning  

Vedlagt sendes udkast til bekendtgørelse om Grøn buspulje til regio-

nale busser og øer i høring. 

Udstedelsen af bekendtgørelsen er betinget af vedtagelsen af akt-

stykke om pulje til grønne busser, der pt. er under behandling i Folke-

tinget. Aktstykket forventes vedtaget ultimo maj.  

 

Høringsfristen er den 4. juni 2020. 

 

Formål 

Der afsættes en pulje på i alt 75 mio. kr. i 2020.  

Puljen har til formål at fremme CO2-reducerende busser samt eventu-

elt nedbringe øvrige emissioner. 

Ansøgeren skal bidrage med min. 25 pct. af projektets anlægs- og in-

vesteringsudgift.  

Der er ansøgningsfrist til puljen den 30. september 2020.  

Puljen kan søges af regioner eller ø-kommuner uden bro eller landfast 

forbindelse. 

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v. 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærk-

ninger sendes til vores hovedmailadresse info@tbst.dk, cc. til 

mailto:info@trafikstyrelsen.dk
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lije@tbst.dk, senest den 4. juni 2020, mærket j.nr. TS5060008-

00001 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Line Ringsholt Jensen 

på mail lije@tbst.dk eller til info@tbst.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoerings-

portalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. 

Det bemærkes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen normalt ikke ori-

enterer hørte parter, når en bekendtgørelse er blevet udstedt. 

De udstedte bekendtgørelser kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsens hjemmeside www.tbst.dk under Lov & regler. Vores nyheds-

brev indeholder også information om de udstedte regler. Tilmelding til 

nyhedsbrevet kan ske på vores hjemmeside www.tbst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Line Ringsholt Jensen 

Specialkonsulent 
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