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TOP 10 - De ældste miljøzoner i Europa –
Kampen mod finstøv o.l. blev indledt allerede i 1995
Berlin, 21.08.2019. Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, hvornår de
første miljøzoner i europæiske byer blev indført for at sænke belastningen fra
finstøv.
På plads 10 over de ældste miljøzoner i Europa har vi Storbritannien med en
permanent Low Emission Zone (LEZ) i London. Her skal alle køretøjer fra alle
køretøjskategorier registreres før kørsel ind i miljøzonen.
Særlige forhold: Veteranbiler, der er ældre end 40 år, samt gravkøer og mobilkraner
må fortsat gerne køre i zonen. Alle andre køretøjer skal gennemføre en temmelig
kompliceret registrering, og hvis dette ikke sker, kan man risikere de lovbestemte
bøder på op mod ca. 8.700 kr.
I midten befinder miljøzoner fra Tyskland og Holland sig. Berlin, Køln og Hannovers
miljøzoner blev indført i januar 2008, og i disse zoner var det i første omgang kun
køretøjer med en rød miljømærkat, der måtte køre i zonerne, og dette gjaldt for alle
typer køretøjer. Allerede et halvt år tidligere blev den første zone i Holland indført, men
der blev i første omgang ikke indført nogen miljømærkater til zonen.
På plads 1, og dermed i toppen over de ældste miljøzoner i Europa, har vi Stockholm.
Zonen i den svenske hovedstad blev indført den 18.06.1995, og dækker i dag hele
bymidten. I Stockholm er der kørselsforbud for busser og lastbiler over 3,5 t fra EUROkategori 0-4, og en overtrædelse straffes med ca. 750 danske kroner i bøde.
Personbiler er indtil videre ikke omfattede af kørselsforbud, så turister kan stadigvæk
køre ind i zonen uden at frygte bødestraf.
Rækkefølgerne på TOP 10-zonerne kan ses ud fra følgende tabel. Alle detaljer
vedrørende hver af Europas miljøzoner kan ses ved at klikke på linksene i tabellen.
Serien over Europas TOP-miljøzoner fortsættes i sommermånederne – bl.a. følger
opgørelser over de ”største”, ”mindste”, ”mest forurenede”, ”ældste”, ”nyeste”,
”smukkeste”, ”farligste” og ”skøreste” miljøzoner i Europa.
Firmaet Green-Zones, der befinder sig i Berlin, leverer information om permanente og vejrafhængige
(midlertidige) miljøzoner i Europa. Desuden informerer Green-Zones om de forskellige landeregler via
Green-Zones’ hjemmesider som f.eks. green-zones.eu, umwelt-plakette.de, crit-air.fr og blaueplakette.de. Ved hjælp af den gratis Green-Zones-app og pro-appen (”Fleet App”) kan turister, og især
professionelle brugere (såsom bus- og transportvirksomheder), få pålidelig information i realtid over de
aktuelle miljøzoner. De påkrævede miljømærkater og registreringer kan ligeledes anskaffes gennem
Green-Zones.
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