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Transport-, Bygnings og Boligministeriet 

Frederiksholms Kanal 27F 

1220 København K 

Att: Anders Fink 

 

27 november 2017 

Høringssvar til høring om Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om 

fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport 

Dansk Erhverv har modtaget ministeriets høring af 08. november 2017 vedrørende ovennævnte og har 

følgende bemærkninger hertil. 

 

Dansk Erhverv støtter helt overordnet Kommissionens arbejde frem mod en renere bilpark i EU 

og udviklingen af teknologier, der muliggøre en bred anvendelse af alternative drivmidler, så 

længe lovgivningen er teknologineutral og ikke favoriserer et alternativ frem for et andet.  

 

Anvendelsesområde og definitioner 

 

Dansk Erhverv er enig i, at den offentlige sektor bør gå forrest i arbejdet for at mindske den 

forurening, der kommer fra den europæiske vognpark som en helhed. Det offentliges brug af 

renere køretøjer kan være en driver for det privatemarekdes anvendelse. 

 

Dansk Erhverv er derfor også enig i, at direktivet udvides så det omfatter leje, leasing, 

afbetalingskøb samt andre offentlige kontrakter end offentlig personbefordring. 

 

Derudover er der brug for en klar og enkel definition af renere køretøjer.      

 

Dansk Erhverv støtter høringens forslag 3. I den sammenhæng skal det pointeres, at Dansk Er-

hverv støtter en ”Tank to Wheel” tankegang, men at der samtidigt bør tages højde for den totale 

miljøpåvirkning et køretøj udsætter sine omgivelser for igennem hele dets livscyklus – fra pro-

duktion til skrotning. 

 

Krav til private virksomheder 

 

Dansk Erhverv skal pointere, at det er centralt, at være opmærksom på, at der ikke stilles for store 

krav til de små og mellemstore virksomheder, der ønsker at byde på et udbud. Hvis der stilles for 

store krav for hurtigt, så vil de små og mellemstore virksomheder ikke kunne indkøbe det nød-

vendige materiel, hvorfor de, de facto, er blevet udelukket fra visse udbud på grund af direktivet.  
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Med venlig hilsen 

 
Christoffer Greenfort 

Chefkonsulent 

 


