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Forespørgsel	vedrørende	manglende	skiltning	af	miljøzoner	i	

Aarhus	Kommune 

Baggrund   

Folketinget vedtog den 7. maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, 

busser og varebiler i de fire miljøzoner: København/Frederiksberg, 

Odense, Aarhus og Aalborg. Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne 

lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til miljøzonerne, med 

mindre de har monteret et partikelfilter. 

 

De fire miljøzoner skulle pr. 1. juli have opsat skiltning, der markerer 

indkørsel til miljøzonens område. Den deadline har Aarhus Kommune 

som den eneste af miljøzonerne ikke overholdt, og skiltene er endnu 

ikke opsat. Siden 1. oktober 2020 har der været mulighed for at 

udstede bøder på baggrund af Miljøstyrelsens digitale automatiske 

kontrol, men grundet den manglende skiltning er der endnu ikke 

blevet udskrevet nogen bøder i Aarhus i perioden. I samme periode er 

der udskrevet 4.500 bøder i de tre øvrige miljøzoner i 

København/Frederiksberg, Odense og Aalborg.  

 

For Socialdemokratiet er det afgørende, at Aarhus Kommune er 

proaktive på miljødagsordenen. Dieselbilernes udledning har stor 

betydning for luftforureningen, og miljøzonerne kan derfor have en 

væsentlig sundhedseffekt. I Socialdemokratiet undrer vi os derfor 

over, hvorfor Aarhus som den eneste af miljøzonerne endnu ikke har 

iværksat de fornødne forudsætninger for at håndhæve loven.  

 

Konkret ønsker denne forespørgsel at få belyst:   

- Hvorfor har Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø ikke, som 

de øvrige miljøzoner, formået at opsætte den fornødne 

skiltning pr. 1. juli? 
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- Hvorfor har Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø end ikke 

fået opsat skiltningen, inden muligheden for at udstede bøder 

trådte i kraft 1. oktober? 

- Mener Rådmanden, at fokus på andre projekter såsom flytning 

af Molslinjen samt omfangsrige projekter ift. beboerparkering 

legitimerer, at det endnu ikke er lykkedes at etablere de 

fornødne forudsætningen for at håndhæve kravet om 

partikelfilter i miljøzonerne? 

- Hvornår forventer Rådmanden at have etableret de fornødne 

forudsætninger for at håndhæve kravet om partikelfilter i 

miljøzonerne? 

- Hvilken dialog har Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 

haft med Østjyllands Politi om den manglende skiltning forud 

for såvel som efter lovens ikrafttrædelse, og hvordan vil  

afdelingen samarbejde med Østjyllands Politi om etableringen 

af de fornødne forudsætninger for at håndhæve kravet om 

partikelfilter i miljøzonerne? 

- Hvilken dialog har Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 

haft med erhvervslivet forud for lovens ikrafttrædelse, og 

hvordan håndteres den kommende dialog med henblik på at 

sikre oplysning og samarbejde i forbindelse med at  håndhæve 

kravet om partikelfilter i miljøzonerne? 

	

På	vegne	af	Socialdemokratiet	
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