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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter 

 

Færdselsstyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter i høring.  

Høringsfristen er den 17. november 2021. 

Færdselsstyrelsen sendte den 13. september 2021 bekendtgørelsesudkast om visse 

eftermonterede partikelfiltre i offentlig høring.  

Nærværende bekendtgørelsesudkast har til formål at bringe reglerne om afgiftsfritagelse i 

overensstemmelse med ordningen om godkendelse af partikelfiltre således, at der kan ske 

afgiftsfritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter til person- eller 

varebiler uden behov for godkendelse fra Færdselsstyrelsen.  

Uddybning af bekendtgørelsens indhold 

Bekendtgørelsen konsekvensrettes således, at der indføres hjemmel i bekendtgørelsesudkastets 

§§ 2 og 3 for henholdsvis person- og varebiler, så der kan ske direkte afgiftsfritagelse for 

partikeludledningsafgift ved anvendelse af ordningen om eftermontering af partikelfilter i 

bekendtgørelsen om visse eftermonterede partikelfiltre. Herved etableres mulighed for direkte 

afgiftsfritagelse uden behov for efterfølgende godkendelse fra Færdselsstyrelsen. 

Alternativt, som ved den nugældende fritagelsesordning, kan der ske afgiftsfritagelse for 

partikeludledningsafgift ved anvendelse af tilsvarende regler fra andre EU-lande, EØS-lande eller 

Tyrkiet, hvor der er sket godkendelse eller mærkning, såfremt der fremsendes dokumentation til 

godkendelse hos Færdselsstyrelsen, jf. stk. 3 i bekendtgørelsesudkastets §§ 2-3.    

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervsliv og borgere 

Det vurderes, at bekendtgørelsen ikke vil have økonomiske og administrative konsekvenser for 

erhvervsliv og borgere. 

 

 

mailto:info@fstyr.dk
http://www.fstyr.dk/


 

 
Side 2 (2) 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det vurderes, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for 
bekendtgørelsesudkastet, da bekendtgørelsen ikke vil påvirke virksomhedernes muligheder for 
at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. 

 

Øvrigt 

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022. 

Færdselsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger sendes til styrelsens 

hovedmailadresse info@fstyr.dk, cc. til frla@fstyr.dk senest den 17. november 2021, med 

angivelse af j.nr. 20000-00446. 

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Frederik Sundgaard Land på mail frla@fstyr.dk 

eller til info@fstyr.dk. 

Der vedlægges en liste over høringsparterne. 

Ikke-ministerielle høringsparters svar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. 

Ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at vedkommendes høringssvar, e-mailadresse 

og navn offentliggøres efter endt høring. 

Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til alene at behandle høringssvar, der omhandler 

ændringerne. 

Udstedte bekendtgørelser offentliggøres på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk 

under Love og regler. Færdselsstyrelsens nyhedsbrev indeholder også information om de 

udstedte regler. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

Frederik Sundgaard Land  
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