From:
Sent:
To:
Subject:
TS20000-00435

Transporterhvervets Uddannelser
14. september 2021 10:27 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
SV: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr.

Til Færdselsstyrelsen,
TUR har ingen bemærkninger.
Med venlig hilsen

Annette Arrild Toft
Uddannelsessekretær
Transporterhvervets Uddannelser
Tlf.:
Tlf.
direkte:
E-mail:

35878700
81454513
aat@tur.dk

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Sendt: 13. september 2021 12:29
Emne: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr. TS20000-00435
Til høringsparterne
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre.
Høringsfristen er den fredag den 11. oktober 2021.

Med venlig hilsen
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Jura og Ministerbetjening

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
TS20000-00435

Nicoline Hørsman
4. oktober 2021 10:33 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
Frederik Sundgaard Land
SV: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr.

Kære Færdselsstyrelsen
På vegne af Danske Speditører vil jeg takke for fremsendte høring, som vi ingen bemærkninger har til.

Med venlig hilsen
Nicoline Hørsman
Juridisk Konsulent
Telefon
Mobil
Mail

+4533746719
+4541115115
niho@dasp.dk

Website
LinkedIn
Mail
Adresse

www.dasp.dk
link
info@dasp.dk
Børsen - 1217 København K

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Sendt: 13. september 2021 12:29
Emne: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr. TS20000-00435
Til høringsparterne
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre.
Høringsfristen er den fredag den 11. oktober 2021.

Med venlig hilsen
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Jura og Ministerbetjening

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe
tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
TS20000-00435

Dennis Lange
6. oktober 2021 11:57 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
Frederik Sundgaard Land
SV: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr.

Til rette vedkommende
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.

Venlig hilsen
Dennis Lange
Chefkonsulent

T: +45 45 27 07 13
M: +45 51 14 69 92
dbl@fdm.dk · fdm.dk
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Sendt: 13. september 2021 12:29
Emne: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr. TS20000-00435
Til høringsparterne
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre.
Høringsfristen er den fredag den 11. oktober 2021.

Med venlig hilsen
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Jura og Ministerbetjening

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe
tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Lisbeth Ravn
8. oktober 2021 14:21 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
Frederik Sundgaard Land
TS20000-00435

Hermed Bilbranchens høringssvar.
Med venlig hilsen
Lisbeth Ravn
Konsulent
(+45) 5213 2322 (Mobil)
lisr@di.dk
bil.di.dk
Få et forspring – abonnér på Bilbranchens nyhedsbrev

Læs, hvordan DI behandler og beskytter
persondata i DI’s Privatlivspolitik

8. oktober 2021
LISR
DI-2021-43157
TS20000-00435

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Sendt via mail til: info@fstyr.dk, frla@fstyr.dk

Høring over udkast til bekendtgørelse om bekendtgørelse om visse
eftermonterede partikelfiltre
Bilbranchen har modtaget udkast til bekendtgørelse om visse eftermonterede
partikelfiltre i høring.
Bilbranchen ser positivt på initiativerne der vil være med til at fremme den grønne
omstilling. Herefter har vi følgende bemærkninger:
Den udvidede adgang til at eftermontere partikelfiltre i andre køretøjer end dem filteret
er godkendt til i dag vil medføre en række praktiske udfordringer for vores medlemmer.
Den udvidede adgang kræver en nærmere gennemgang af en række kriterier, som stiller
store dokumentationskrav for montører, og samtidig vurderes eftermontering af
partikelfiltre at være en forholdsvis dyr løsning, som blandt andet hæver vedligeholdelsesomkostningerne på køretøjerne væsentligt. Eftermontering af partikelfiltre vil desuden
medføre en række negative konsekvenser for køretøjets ydeevne, da bilerne ikke er
konstrueret til, at der efterfølgende indsættes et filter. Et eftermonteret filter vil blandt
andet kunne betyde mere tilsodning, modtryk i udstødningen samt effekttab.
Herudover har Bilbranchen ikke bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Lisbeth Ravn
Konsulent

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

mail@atax.dk
11. oktober 2021 14:02 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
Frederik Sundgaard Land
J.nr. TS20000-00435

På vegne af ATAX kan jeg oplyse, at det fremsendte ikke giver anledning til bemærkninger.
Venlig hilsen
Josephine Heger Søndergaard

Avedøreholmen 96 C
2650 Hvidovre
Mail: mail@atax.dk
Tlf. 38 71 80 00

Fra: Færdselsstyrelsen <info@fstyr.dk>
Sendt: 13. september 2021 12:29
Emne: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr. TS20000-00435
Til høringsparterne
Se venligst vedlagte høring over udkast til bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre.
Høringsfristen er den fredag den 11. oktober 2021.
Med venlig hilsen
Frederik Sundgaard Land
Specialkonsulent
Jura og Ministerbetjening

Færdselsstyrelsen
Danish Road Traffic Authority
Sorsigvej 35
DK-6760 Ribe
tel.: + 45 7221 8899
www.fstyr.dk

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
TS20000-00435

Niels Rask
11. oktober 2021 15:56 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
Frederik Sundgaard Land
VS: Høring - Bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre - WZ-nr.

Vi takker for høringshenvendelsen, og har flg. bemærkninger:
Den nye definition for motorkode bør føre til omredigering side 612 i VOSAK om motormærkning.
Placeringskravet om afvigelsen på højst 300 mm må gælde den ulineære afstand fra
forbrændingskammeret målt langs gasstrømmen inkl. afstande til oprindeligt anbragt turbo og
dieselkatalysator, og ikke den faktiske nærhed.
Svagheder i forhold til udsigter for opnåelse af den ønskelige miljøgevinst
Ingen teknisk tjeneste eller universitet ses medtaget på høringslisten, og ej heller det
prøvningslaboratorium, der har bistået med de eksisterende danske principgodkendelser af lukkede
partikelfiltre til eftermontering.
Ingen skærpelse ses tilsigtet for den røggastest, der med eftermontering skal udføres ved fremtidige syn.
Virkningen af partikelfilteret accepteres dermed i praksis at være ikke-eksisterende straks efter
ibrugtagning.
Ingen tiltag ses tilsigtet om konkrete synsforskrifter for komponentkontrol udover overensstemmelse med
eftermonteringserklæringen, fx mhp. sikring af tilstedeværelse og tilstand af oprindelig dieselkatalysator.
Ingen krav ses tilsigtet til den person, der underskriver eftermonteringserklæringen udover dansk CPR- eller
CVR-nummer. Overholder sidstnævnte i øvrigt gældende EU-rettigheder.

Venlig hilsen
Niels Rask - Formand

Telefon: 70 26 09 88
Mobil: 40 41 09 88

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Nicolai Fiil-Søby
11. oktober 2021 19:07 (UTC +01)
Færdselsstyrelsen
Frederik Sundgaard Land
Høringsvar til TS20000-00435 fra AutoBranchen Danmark

Til rette vedkommende,
Hermed fremsendes høringssvar fra AutoBranchen Danmark til TS20000-00435.
Med venlig hilsen

Nicolai Fiil-Søby

Politisk konsulent & direktionsassistent
AutoBranchen Danmark
Langebrogade 1
1411 København K
Hovednummer: 33 31 45 55
Mobil: 41 68 76 33
Email: nfi@abdk.dk

København d. 11. oktober 2021
Høringssvar fra AutoBranchen Danmark vedr. TS20000-00435: Udkast til bekendtgørelse om
bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre.
AutoBranchen Danmarks bemærkninger til udkastet knytter sig til den ventede lovgivning, der skal
give udvalgte kommuner mulighed for at indføre miljøzoner for dieselbiler og på sigt
nulemissionszoner. AutoBranchen Danmark støtter, at kommunalbestyrelserne får mulighed for at
udelukke alle dieselkøretøjer uden partikelfilter fra de eksisterende miljøzoner af åbenlyse sundhedsog miljømæssige årsager.
Vi må imidlertid gøre opmærksom på, at vi ikke anser det for realistisk, at hovedparten af de berørte
køretøjer vil få eftermonteret partikelfiltre, fordi det i mange tilfælde hverken er teknisk muligt eller
rentabelt for køretøjets ejer. AutoBranchen Danmark har tidligere rejst denne kritik i offentligheden
og direkte overfor miljøministeren. Vi har bemærket, at FDM tidligere har rejst tilsvarende kritik.
AutoBranchen Danmark støtter det foreslåede udkast, men vi gør opmærksom på, at det er vores
forventning, at udkastet vil få meget lille effekt for de biler, der vil blive berørt af de forventede
miljøzoner. Derfor ønsker AutoBranchen Danmark at påpege, at det af Socialdemokratiet, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten foreslåede tilskud til eftermontering af partikelfiltre
ifølge vores opfattelse vil blive anvendt i meget ringe grad, og derfor ikke bør stå alene.
Derfor gentager AutoBranchen Danmark den opfordring, der tidligere er givet til miljøministeren om,
at en kommende indførsel af miljøzoner for personbiler, bør ledsages af en forhøjet
skrotningspræmie til de berørte køretøjer.

AutoBranchen Danmark

│

Langebrogade 1

│

1411 København K

│

Tlf. 33 31 45 55

│

info@abdk.dk

│

www.abdk.dk

From:
niels@dajolka.dk
Sent:
13. oktober 2021 06:00 (UTC +01)
To:
Færdselsstyrelsen
Cc:
Frederik Sundgaard Land
Subject:
j.nr. TS20000-00435, høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om
bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre

Til Færdselsstyrelsen
Vedr. j.nr. TS20000-00435, høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om bekendtgørelse om visse
eftermonterede partikelfiltre
Hermed fremsendes høringssvar med tilhørende bilag, fra DAJOLKA og Dieter Schäebethal Aps.
Ifølge aftale 1 dag forsinket. Beklager.
Med venlig hilsen / best regards
Niels Ansø
DAJOLKA
Dalmosevej 2
DK-9330 Dronninglund
email: niels@dajolka.dk
web : www.dajolka.net

FaceBook , LinkedIn , Nyhedsbrev
Tlf.: +45 4241 5139

Manufacturers Declaration
regarding:
Emission level:
displacement:
max power:

Dodge Caliber 2,0 CRD
Euro 4
1689 cm³
103 kW

2021-05-14

We herewith corroborate, that retrofitting of above mentioned vehicle with our diesel
particulate reduction system “DPF-02” significantly reduces it’s particulate emissions.
The System is certified in Germany. The German certification number “KBA 17038” is
stamped on the system.
Within the scope of the approval tests according to the German Annex XXVI, the DPF-02
was successfully tested on a VW Touran (103 kW, Euro 4). The above-mentioned
Dodge Caliber is comparable to the VW Touran in terms of power and vehicle weight
and is equipped with the same engine as the Mitsubishi Grandis mentioned in number
30 of the scope of application. Adding the Dodge Caliber to the scope of the application
would be possible without additional testing, but is not feasible given with respect to the
small number of eligible vehicles.
In the scope of the approval, the level of emission reduction is specified as PM3. This
means that the PM emissions of the retrofitted vehicle are below 0.0125 g/km in the
relevant test cycles. This corresponds to half the limit value of the Euro 4 emission
standard. We kindly ask to accept the installation of our DPF-02 as retrofit solution, that
significantly reduces the particulate emissions of above mentioned vehicles.
In case of question, please don’t hesitate to contact me on rafael.rienks@hjs.com or on
phone (+49 2373 987-272)

Rafael Rienks
Homologation

Manufacturers declaration HJS Cityfilter®
To the responsible office

14. Mai 2021
We, the company HJS Emission Technology GmbH & Co. KG hereby declare that our retrofit
particulate filters "Cityfilter" with approval for vehicles of the exhaust emission standard Euro 3 are
also suitable for subsequent vehicles of the same or similar type of the exhaust emission standard
Euro 4.
HJS city filters are designed on the CRT principle. The soot collected on the filter is reduced
(regenerated) by nitrogen dioxide which is formed in the upstream catalytic converter. In the event
that regeneration cannot take place due to unsuitable driving conditions (exhaust gas temperature
too low due to prolonged driving in low-load operation), our city filters are equipped with a safety
function that prevents overloading of the filter. As part of the approval tests, our city filters were
used for more than 4,000 km in pure city traffic with low load and still showed sufficient separation
rates at the end of the driving distance.
To ensure proper regeneration, a suitable ratio between nitrogen oxides and particulate matter in
the exhaust gas is required. The limit values of the Euro 4 emission standard for nitrogen oxides
and particulate matter are 50 % of the limit values of the Euro 3 emission standard. The exhaust
gas from a Euro 4 vehicle thus has a similar ratio between nitrogen oxides and particulate matter
as a Euro 3 vehicle, with approx. 50 % lower soot emissions. It therefore sets lower requirements
for the performance of the installed particulate filter.
We hereby confirm that our HJS city filters for Euro 3 vehicles function just as well in subsequent
Euro 4 vehicles with the same engine manufacturer, and same type of engine by means of air
charging (turbo) and same type of injection system, (e.g. Commonrail Direct Injection) as in the
vehicles in the scope of the application. Due to the lower particulate emissions of Euro 4 vehicles,
a tolerance of + 20 % in the maximum engine power is acceptable compared to Euro 3 vehicles.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me on +49 2373 / 987-272.

i.A.
Rafael Rienks
Homologation

Manufacturers Declaration DPF-05-210827
regarding:
Emission level:
Engine code:
displacement:
max power:

JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)
Euro 4
642.480
2987 cm³
160 kW

2021-08-19

We herewith corroborate, that retrofitting of above-mentioned vehicle with our diesel
particulate reduction system “DPF-05” significantly reduces its particulate emissions.
The system is certified in Germany. The German certification number “KBA 17106” is
stamped on the system. The DPF-05 is a combination of a retrofit particle filter and a
replacement catalyst. The approval number of the catalyst part (E1 103 R-000366) is
stamped on the system as well.
HJS city filters are designed on the CRT principle. The soot collected on the filter is
reduced (regenerated) by nitrogen dioxide which is formed in the upstream catalytic
converter. In the event that regeneration cannot take place due to unsuitable driving
conditions (exhaust gas temperature too low due to prolonged driving in low-load
operation), our city filters are equipped with a safety function that prevents overloading of
the filter. As part of the approval tests, our city filters were used for more than 4,000 km
in pure city traffic with low load and still showed sufficient separation rates at the end of
the driving distance.
To ensure proper regeneration, a suitable ratio between nitrogen oxides and particulate
matter in the exhaust gas is required. The limit values of the Euro 4 emission standard
for nitrogen oxides and particulate matter are 50 % of the limit values of the Euro 3
emission standard. The exhaust gas from a Euro 4 vehicle thus has a similar ratio
between nitrogen oxides and particulate matter as a Euro 3 vehicle, with approx. 50 %
lower soot emissions. It therefore sets lower requirements for the performance of the
installed particulate filter.

We hereby confirm that according to the best engineering judgement our HJS DPF-05
for Euro 3 vehicles function in the above-mentioned JEEP Grand Cherokee Euro 4 as
well as in the vehicles in the scope of the application.
In case of question, please don’t hesitate to contact me on rafael.rienks@hjs.com or on
phone (+49 2373 987-272)

Rafael Rienks
Homologation
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Manufacturers declaration HJS Cityfilter® No. DPF 20-06-210819
DPF 20-06; KBA 17201
Iveco Daily IV; Euro IV
Engine: F1CE0481L; 2998 cm³; 107 kW
Engine: F1CE0481H; 2999 cm³; 130 kW

2021-08-19
We, the company HJS Emission Technology GmbH & Co. KG hereby declare that our retrofit
particulate filters "DPF 20-06" with approval for Iveco Daily III (Position 272) in the scope of
application of the corresponding approvals, is also suitable for the above-mentioned vehicle.
HJS city filters are designed on the CRT principle. The soot collected on the filter is reduced
(regenerated) by nitrogen dioxide which is formed in the upstream catalytic converter. In the event
that regeneration cannot take place due to unsuitable driving conditions (exhaust gas temperature
too low due to prolonged driving in low-load operation), our city filters are equipped with a safety
function that prevents overloading of the filter. As part of the approval tests, our city filters were
used for more than 4,000 km in pure city traffic with low load and still showed sufficient separation
rates at the end of the driving distance.
To ensure proper regeneration, a suitable ratio between nitrogen oxides and particulate matter
(NOx/PM-ratio) in the exhaust gas is required. According to the list of emission type test values
published by the German Federal Motor Transport Authority (KBA), the NOx/PM-ratio of the Iveco
Daily IV (130 kW; Euro IV) is much better, than the NOx/PM-ratio of the Iveco Daily III in the scope
of application. As a result, the HJS DPF 20-06 in the Iveco Daily IV achieves the same efficiency
as in the Iveco Daily III.
We hereby confirm to the best of our professional judgement that our HJS DPF 20-06 function just
as well in the above mentioned Iveco Daily IV, as in the Iveco Daily III on position 272 in the scope
of the application.
If case of any questions, please do not hesitate to contact me on +49 2373 / 987-272.

i.A.
Rafael Rienks
Homologation

DAJOLKA
Dalmosevej 2
DK-9330 Dronninglund
Denmark
dpf@dajolka.dk , www.dajolka.net
Tlf/Mob:+45
42415139
Dronninglund
/ 2007
VAT no. DK20448636

11/10 2021

Høringssvar til udkast
j.nr. TS20000-00435.

til

bekendtgørelse

om

eftermontering

af

visse

partikelfiltre,

Vi hilser det velkomment med nye retningslinjer for eftermontering af Diesel Partikel Filtre(DPF), på
køretøjer uden original partikelfilter, hvor der ikke allerede findes partikelfiltre på markedet, som er
godkendt i medfør af bekendtgørelse om fritagelse for partikeludledningsafgift.
Vi har følgende bemærkninger.
A) Vedr. kapitel 1. 7), 2,1 og 2,2
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at motorkode ikke altid giver en unik identifikation af køretøjets
emissionsnorm, idé enkelte fabrikanter på enkelte køretøjsmodeller anvender samme motorkode, som
kan have forskellig emissionsnorm. Eksempler på dette kan være.
- VW Transporter T4 2,5TDI motorkode ACV, der kan være hhv. EURO 2 fra produceret før 2000,
og EURO 3 produceret efter 2000.
- Fiat Ducato 2,8 JTD motorkode 8140.43S, der kan være udstyret med eller uden original
katalysator og EGR system.
- Flere køretøjer med PSA motor f.eks. 1,4/1,6HDI, motorkoder 8HX,8HZ,9HX,9HZ m.fl., der både
kan være EURO 3 og EURO 4.
Der findes godkendte partikelfiltre til begge varianter af ovennævnte 3 eksempler, men filtrene og
tilhørende godkendelser er forskellige.
Vi foreslår derfor at både motorkode og emissionsnorm skal stemme overens, samt evt. om køretøjet har
EGR. Sidstnævnte vil i princippet være dækket ind af krav om at køretøjet skal have samme
udstødningsmanifold, da EGR system typisk er tilkoblet der.
B) Vedrørende eftermontering af åbne partikelfiltre ift. tilstedeværelse af originale
katalysatorer.
Der findes mindst 3 forskellige kategorier af åbne partikelfilter til eftermontering, alt efter om køretøjet har
original katalysator eller ej, og om partikelfilteret skal monteres efter evt. original katalysator, eller om det
kan erstatte den originale katalysator. F.eks. har den tyske producent HJS Emission Technology 3
forskellige kategorier, hhv.
- CityFilter til personbiler, med katalytisk overflade integreret i filteret, som kan erstatte den originale
katalysator. Disse filtre er både godkendt som partikelfiltre, mærket med DPF og KBA nr, og som
erstatningskatalysator, mærket med EU godkendelsesnummer som katalysator (E1 103R000???). Nogle er disse er også EC godkendt som erstatning af original lyddæmper og mærket E1
59R-000???
- CityFilter til personbiler, uden katalytisk overflade integreret i filteret. Disse filtre virker kun optimalt
når de monteres efter den originale katalysator, og denne fungerer korrekt. Nogle er disse er også
EC godkendt som erstatning af original lyddæmper og mærket E1 59R-000???
I Tyskland er der regler for, at den originale katalysator ikke må være mere end 5år gammel eller
have kørt mere end 80.000km, når der eftermonteres partikelfilter.
- CityFilter til store varebiler/lette lastbiler, EURO 3, som normalt ikke har original katalysator. Til
disse leveres kombisystemer bestående separat katalysator efterfulgt af et CityFilter
Vi foreslår at disse forhold omkring samspil mellem katalysatorer og partikelfiltre, og partikelfilteret evt.
EC-godkendelse som erstatningskatalysator og erstatningslyddæmper indgår i vurderingen af
godkendelse af visse DPF.

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om eftermontering af visse partikelfiltre – DAJOLKA & Dieter Schäbethal

C) Vedr. eftermontering af godkendt DPF på andet køretøj med samme motorkode
Vi foreslår at DPF godkendte til køretøjer med specifik motorkode og emissionsnorm (se punkt A), bør
kunne accepteres på andre køretøjer med samme motorkode og emissionsnorm, rent administrativt, uden
krav om verificering og afprøvning af en teknisk tjeneste, såfremt køretøjet vægt ikke overstiger vægten
af det tungeste køretøj som filteret oprindeligt er godkendt til. Der er gode faglige argumenter for, at 2
køretøjer med præcis samme motor (kode) og samme vægt, vil have samme emissioner, så partikelfilteret
vil have samme effekt. Desuden er der tale om få antal køretøjer, hvor det ikke vil kunne betale sig for
DPF producenterne at for udført prøvning hos teknisk tjeneste (i tyskland), ift. det meget begrænsede salg
der kan forventes i Danmark.
Partikelfilterets egnethed kan dokumenteres i form at en Producent Erklæring fra DPF producenten. Et
eksempel på en sådan erklæring er vedlagt i bilag B, vedr. montering af et EURO 3 og EURO 4 DPF til
VAG motorer, på en Dodge Caliber, udstyret med VAG motor, som er omfattet af DPF godkendelsen.
D) Vedrørende eftermontering af godkendte EURO 3 DPF på EURO 4 køretøjer
Langt den største udvikling og erfaring med eftermontering af åbne DPF på person- og varevogne er
foregået med EURO 3 køretøjer på det tyske marked – til køretøjer produceret fra ca. 2000-2006.
Udviklingen var båret at stor efterspørgsel genereret af påbud om DPF for at køre i Tyske Miljøzoner,
samt støtteordninger for eftermonteringen. Den store efterspørgsel har gjort det muligt for adskillige
tyske DPF producenter at producere mange forskellige DPF løsninger der er ”plug&play” tilpasset de
enkelte køretøjsmodeller, produceret i stort antal, så prisen har disse løsninger har været lav (fra ca. 34.000 DKK eks. moms, inkl. montering og godkendelse). Samtidigt har DPF producenterne opnået et
stort erfaringsgrundlag med langtidsdrift af DPF i virkelige driftsbetingelser, som rækker langt længere
end de krav der stilles for de oprindelige godkendelser af åbne DPF til eftermontering.
Der har derimod ikke været nogen særlig efterspørgsel på åbne DPF til eftermontering på EURO 4
person- og varevogne, fordi der generelt ikke har været krav om det på andre markeder, særligt det
store tyske marked. Rent teknisk er det ikke noget problem at eftermontere de samme typer DPF, der er
udviklet til EURO 3 motorer, på tilsvarende EURO 4 motorer, fordi EURO 3 og EURO 4 motorerne
generelt er meget nært beslægtede. De tekniske udfordringen er faktisk væsentligt mindre for EURO 4
motorer, fordi motorerne har bedre overvågning og kontrol over emissionsforhold for motorerne, og
grænseværdien for partikler er 50% lavere for en EURO 4 motor ift. EURO 3. EURO 4 motorer har f.eks.
bedre overvågning og kontrol af lufttilførsel og gennemstrømning af EGR systemet, som eliminere
udfordringer med forhøjet modtryk gennem DPF, som kan forekomme på nogle EURO 3 motorer. Men
pga. den manglende efterspørgsel har det ikke kunnet betale sig for DPF producenterne at udvikle
”plug&play” løsninger, og tilhørende godkendelser, til EURO 4 køretøjer.
HJS Emission Technology GmbH er en stor producent I Tyskland, der udvikler og producerer et stort
udvalg af katalysatorer, partikelfiltre, og relaterede komponenter. De producere både originale
komponenter til bilindustrien, og komponenter i original kvalitet til eftermarkedet, herunder HJS CITY
filter til eftermontering på mange EURO 3 motorer, samt til få EURO 4 motor. De stoppede udvikling af
DPF løsninger til EURO 4, fordi produkterne ikke kunne sælges, på trods af at prisen er lav.
HJS CityFilter har en effektivitet på mindst 50%, og er designet efter CRT-princippet. Sod opsamlet på
filteret reduceres (regenereres) med nitrogendioxid, som dannes i den opstrøms katalysator. For at sikre
korrekt regenerering kræves et passende forhold mellem nitrogenoxider og partikler i
udstødningsgassen. Grænseværdierne for Euro 4-emissionsstandarden for nitrogenoxider og partikler er
50% af grænseværdierne for Euro 3-emissionsstandarden. Udstødningsgassen fra et Euro 4-køretøj har
således et lignende forhold mellem nitrogenoxider og partikler som et Euro 3-køretøj med ca. 50% lavere
sodemissioner. Det stiller derfor lavere krav til ydelsen af det installerede partikelfilter. Dvs. at et EURO 3
DPF monteret på en tilsvarende EURO 4 motor, vil have en overkapacitet, og vil have en mindste lige så
høj effektivitet eller bedre.
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Dette bekræftes af officielle emissionstest, som HJS har fået foretaget med samme partikelfilter (DPF01), på 4 køretøjer med samme motortype, hhv. et lille let køretøj med svag motor, og et tungt køretøj
med kraftig motor, og hhv. EURO 3 og EURO 4. Resultatet ses i tabellen herunder, og viser klart at
effektiviteten er den samme eller stigende fra EURO 3 til EURO 4, og at partikelfilteret har højest
effektivitet på det letteste køretøj med mindst motor. Testrapporten er vedlagt som Bilag A.

EURO 3

Letteste køretøj og svageste motor
Volkswagen Polo; 55 kW; 1251 kg
Målt gennemsnitlig effektivitet
54 %
(Bilag A, side 17; 61B2)

Tungeste køretøj og kraftigste motor
Audi A6 Avant; 132 kW; 1640 kg
Målt gennemsnitlig effektivitet
49 %
(Bilag A, side 14; 61B2)

EURO 4

Volkswagen Polo; 51 kW; 1164 kg
Audi A6 Avant; 132 kW; 1770 kg
Målt gennemsnitlig effektivitet
Målt gennemsnitlig effektivitet
62%
51 %
(Bilag A, side 11; 61B2)
(Bilag A, side 8; 61B2)
Tabel viser testresultater for reduktion af partikelemission med HJS CITY DPF-01, afprøvet på 4 køretøjer
i samme familie, hhv. let køretøj med svag motor og tungt køretøj med kraftig motor, og hhv. EURO 3 og
EURO 4.
Vi foreslår derfor, at godkendte EURO 3 DPF bør kunne accepteres på tilsvarende EURO 4 motorer, rent
administrativt, uden krav om verificering og afprøvning af en teknisk tjeneste, hvor tilsvarende motor
betyder samme motorfabrikat, med samme type turbo og indsprøjtningssystem, med op til 20% højere
motoreffekt ift. hvad det godkendte EURO 3 DPF oprindeligt er godkendt og afprøvet med.
EURO 3 filterets egnethed til montering på tilsvarende EURO 4 køretøj, dokumenteres i form af en
Producent Erklæring fra DPF-producenten, enten af generel karakter, eller hvor DPF-producenten
forklarer hvilket DPF og motortype der er tale om, og argumenterer med referencer til køretøjets
emissionstal, sammenholdt med emissionstal for tilsvarende EURO 3 køretøjer omfattet af de oprindelige
DPF godkendelse.
Eksempler på sådanne Producent Erklæringer er vedlagt som bilag, hhv.
- Bilag C: Generel erklæring om EURO 3 DPF anvendt på tilsvarende EURO 4 motor
- Bilag D: Specifik erklæring for EURO 3 DPF til Iveco Daily, anvendt på tilsvarende Iveco Daily med
EURO 4 motor
- Bilag E: Specifik erklæring for EURO 3 DPF til Mercedes, anvendt på en Jeep Grand Cherokee
udstyret med tilsvarende Mercedes EURO 4 motor.
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