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Eksport og Miljøteknologi 

J.nr. 2019-5632 

Ref. LAHAL 

Den 5. juli 2019 

 

Til alle høringsparter 

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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