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PRESSEMEDDELELSE 
 

TOP 10 - De mærkværdigste miljøzoner i Europa – 
Kommunale stridigheder skaber et vidunderligt kludetæppe 
  
Berlin, 25.09.2019 Miljøzoneportalen Green-Zones har undersøgt, hvilke 
europæiske miljøzoner der har så mærkværdige former, at de enten minder om 
andre figurer eller kunne være del af et fantasifuldt eventyr. 
 
På pladserne 10 og 9 over de mest mærkværdige miljøzoner i Europa har vi først den 
tyske by Siegen, hvis form ligner en dinosaurus, der søger efter blade på urskovens 
træer, samt den franske by Lille, hvis form nærmest ligner en perfekt trekant. Trods de 
smukke former har man brug for en miljømærkat i både den tyske og den franske zone, 
ellers vanker en bøde på hhv. 80 og 68 euro. 
  
I midten har vi miljøzonen i den tyske by Bonn og i den engelske by Norwich, hvis 
former ligner henholdsvis en skinke og en boomerang. 
Fælles for begge zoner er, at miljøzonerne i disse lande er permanent gyldige, dvs. 24 
timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det er langt fra reglen, at miljøzonerne er permanent 
i kraft, eftersom flere og flere europæiske miljøzoner kun gælder på bestemte ugedage 
og tidspunkter, eller aktiveres ved forhøjet luftforurening. Dette gør, at det ofte er svært 
at gennemskue, hvilke zoner, der er gyldige hvornår, hvilket har været skyld i en hel 
del udskrevne bøder til de europæiske billister. 
  
På plads 1, og dermed helt i front over Europas mærkværdigste miljøzoner, har vi den 
nyoprettede zone Paris ZFE, der ligner et rundt, flosset tæppe. Grunden til dette er, at 
kun 47 ud af de 79 borgmestre rundt om Paris kunne enes om fælles regler til den nye 
zone, der blev oprettet den 01.07.2019. Det har skabt et klassisk kludetæppe med 
forskellige regler, der oven i købet har et stort hul i midten. Dette hul udgøres af et 
tredje område (Paris ZCR) med helt andre regler, og det gør ruteplanlægningen 
besværlig for billister. 
 

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 blaue-

plakette.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.  

https://www.green-zones.eu/dk/netbutik/bestil-miljoemaerkater.html

