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Høring af ændring af miljøbeskyttelsesloven – skærpelse af miljøzone-
krav til tunge køretøjer og varebiler (MFVM, j. nr. 2018-14863). 

Frederiksberg Kommune har modtaget ”Høring over udkast til ændring af 
miljøbeskyttelsesloven om skærpelse af miljøzonekrav til tunge køretøjer og 
varebiler” med høringsfrist til den 28. januar 2019. Frederiksberg Kommune 
skal i den sammenhæng anføre følgende bemærkninger:  
 
Frederiksberg Kommune er generelt positivt indstillet overfor forslaget. Frede-
riksberg Kommune udpegede i 2008 sammen med Københavns Kommune 
den første miljøzone i Danmark. De af Staten fastsætte krav i zonen er ikke 
blevet ændret/skærpet siden 2010. Værdien af den nuværende zonen – hvor 
op til 13 år gamle tunge dieselkøretøjer kan køre uden krav – er således mil-
jømæssigt stærkt begrænset. Der er derfor behov for at revitalisere miljøzo-
nen med skærpede krav især overfor den sundhedsskadelige partikelforure-
ning. 
 
Forslagets ambitionsniveau – skærpelse af normer og krav til varebiler 
Forslaget omfatter en gradvis skærpelse af kravene i zonen, således at køre-
tøjerne i zonen efterhånden skal leve op til mindst Euronorm 6 eller have god-
kendt partikelfilter. Kommunen finder det positivt, at lovforslaget gradvis 
skærper kravene til køretøjerne i zonen og nu også omfatter varebiler. Det er 
dog kommunens opfattelse, at forslaget på varebilsområdet, med fordel kunne 
være mere ambitiøst. Forslaget, i sin nuværende form, betyder at op til 13-15 
år gamle varebiler med Euronom 4 vil kunne køre lovligt i zonen helt frem til 
2022. For varebiler sker der et betydeligt fald i partikeludslippet ved overgan-
gen fra Euronorm 4 til 5, hvorfor man efter kommunens opfattelse, med fordel 
kunne overveje om indfasningen af Euronorm 5 varebiler kunne ske hurtigere. 
 
Personbiler bør medtages miljøzoneordningen  
Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at trafikkens bidrag til partikel-
forureningen fordeler sig således; Den tunge trafik står for ca. 12 %, disel-
drevne varebiler for ca. 30 % og personbiler ca. 58 %. Beregninger i tilknyt-
ning til lovforslaget fra DCE (Nationalt Center for Energi og Miljø) viser, at 
såfremt forslaget også omfattede krav til personbiler - f.eks. til og med Euro-
norm 4 - vil reduktionen af partikelforureningen fra trafikken være større end 
det nuværende forslags 25 % - anslået af DCE til knap 60 %. Et forslag om 
personbiler vil berøre flere køretøjer - anslået af COWI til ca. 20.000 personbi-
ler.  
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Det er derfor ud fra en samlet afvejning Frederiksberg Kommunes opfattelse, at forslaget med fordel 
kunne udvides til også at omfatte krav til personbiler. Frederiksberg Kommune skal derfor opfordre til, at 
der på baggrund af en nærmere teknisk, miljømæssigt og økonomisk analyse, udarbejdes et konkret 
forslag til miljøzone, der også omfatter krav til personbiler.  
 
Koblingen til fremme af den ”grønne transport” 
Regeringen forslog i efteråret 2018 med sit Klima- og Luftudspil 38 grønne initiativer til gavn for drivhus-
gasudledningen og luftkvaliteten. Forslagene omfatter blandt andet et forslag om stop for salg af nye 
benzin- og dieselbiler i 2030 og intentioner om op til 1 mio. elbiler i 2030. Erfaringen fra den nuværende 
miljøzone tilsiger, at skærpede krav i miljøzonen medfører en hurtigere udskiftning af køretøjer end nor-
malt, og dermed fremmer nye køretøjer med mere moderne teknologier. Miljøzonens krav og tidshorison-
ten for implementeringen kunne derfor, efter Frederiksberg Kommunens opfattelse, med fordel samtæn-
kes med overgangen til det ”grønne transport” samfund – brug af fossilfrie elkøretøjer mv. 
 
Samspil med øvrige luftforureningsindsatser 
Luftforureningen i byerne består af en langt række kilder og er i høj grad også udefrakommende. Det er 
derfor, efter Frederiksberg Kommunens opfattelse vigtigt, at miljøzonen ikke står alene, men at bekæm-
pelse af luftforureningen omfatter en lang række øvrige initiativer. Af de 38 initiativer anført i Klima- og 
Luftudspillet har Frederiksberg Kommune særligt noteret sig følgende øvrige indsatser; Højere skrot-
ningspræmier for ældre dieselkøretøjer, en indsats med ældre brændeovne med blandt andet skrot-
ningspræmier, slut med NOx-snyd, fremme af grønne taxier og busser samt initiativer til fremme af det 
fossilfri transportsamfund. Frederiksberg Kommune forventer i 2019 at udarbejde en ny strategi til be-
kæmpelse af luftforurening. Det er her vigtigt, at staten ved implementeringen øvrige initiativer er op-
mærksom på, at fastsætte rammer, der giver kommunerne optimale mulighed for at fremme bekæmpel-
sen af luftforurening, også i den lokale planlægning. 
 
Krav om åbne filtre på varebiler 
Lovforslaget betyder at varebiler omfattes af miljøzonen. Varebilerne kan enten opfylde kravene via mo-
tornormen – euronormen – eller ved at påmontere et godkendt partikelfilter. Kommunen finder det her 
betænkeligt, at man for varebiler accepterer åben filter som godkendte filter. Åbne filter har lav effektivt – 
en rensningsgrad på 40-50 %, og virker slet ikke på de sundhedsskadelige ultrafine partikler. Kommunen 
er opmærksom på, at der er tekniske forhold, der kan nødvendiggøre brug af åbne filter, men finder ge-
nerelt, at man bør overveje skærpede krav, hvor det er muligt. 
 
Håndhævelse – udenlandske køretøjer 
Håndhævelse af de nye skærpede forventes understøttes af et særskilt lovforslag om digital og automa-
tiseret kontrol blandt andet via brug af DMR (Det digitale Mortorregister). Brug af obligatorisk miljøzone-
mærkat udgår hermed. Kommunen er overordnet positivt indstillet overfor en digitalisering og automati-
sering af kontrollen, men finder det betænkeligt at de udenlandske køretøjer nu helt undtages fra mærk- 
ning og registrering. Kontrollen og vanskeligheder med at opkræve bøder overfor udenlandske køretøjer, 
er allerede i den nuværende ordning mangelfuld, og risikere såfremt der ikke findes en effektiv kontrol-
ordning, efter kommunens opfattelse, at blive yderligere forringet. 
 
Økonomi – DUT 
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at kommunerne forventes at anvende ca. 15 mio.kr. til skilt-
ning, informationskampagne etc. På mødet den 17. dec. 2018 oplyste ministeriet, at man ikke forventede 
at lovforslaget medførte kompensation til kommunerne, da kommunerne – som en del af lovforslaget – 
”bare kunne melde sig ud af miljøzoneordningen”. Forslaget var dermed frivilligt for kommunerne, og 
derfor ikke omfattet af de almindelige DUT-udligningsprincipper mellem Stat og Kommune. Frederiksberg 
Kommune finder det stærkt betænkeligt, at man med denne form for lovgivningsmæssigt ”frivillighed” kan 
undgå de sædvanlige udligningsprincipper, og skal konkret forslå at miljøzoneordningen gøres obligato-
risk for kommunerne, med tilhørende DUT-kompensation. Frederiksberg Kommune skal desuden pege 
på, at kommunen har en helt særligt beliggenhed – midt i Københavns Kommune – som reelt vil gøre det 
umuligt for kommunen at melde sig ud af miljøzoneordningen. Alene af den grund bør der ske kompen-
sation. 
 
Frederiksberg Kommune står naturligvis til rådighed for en drøftelse af ovenævnte synspunkter. 
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   Venlig hilsen 
 
 
 Jan Bøge Sørensen 
 Vej-, Park- og Miljøchef 
   / 
   
    Niels Kaalund Jensen  
    Civilingeniør/Miljøkonsulent 
 
 
 
CC: 
Kommuneres Landsforening (KL) 
Københavns Kommune 
Århus Kommune 
Odense Kommune 
Aalborg Kommune 
Region Hovedstaden  
 


