En række franske byer har indført miljømærkat.
Det forventes, at der i de kommende år kommer flere byer til, der fremover kræver
miljømærkater på biler og andre køretøjer.
En række franske byer har indført miljøzone og dermed krav om miljømærkat. Det
gælder fx i Paris. Miljøzonerne kan være permanente eller blot være midlertidige.
Der er endnu ikke en officiel oversigt over de franske miljøzoner.
Hvis du ofte kører til Frankrig, så vil det være en god idé en gang for alle at bestille
miljømærkatet. Da mærkatet følger køretøjets registreringsnummer, er du så dækket
ind i den periode, køretøjet har samme registreringsnummer.

Hvem gælder miljøzonerne for?
Miljøzonerne gælder for alle køretøjer uanset brændstoftype. Også for elbiler og
plugin-hybrider. Køretøjerne klassificeres efter den såkaldte Euro-norm (EU's
miljøkrav til biler). Hvis Euro-normen ikke står på køretøjets registreringsattest, vil
det være køretøjets første indregistreringsdato, der er afgørende.
Køretøjer inddeles i seks forskellige klassificeringer. Jo lavere klassificering, jo mere
miljørigtigt er køretøjet.
Miljøzonerne gælder for alle køretøjer uanset brændstoftype.
Anvender du invalidekortet, gælder miljørestriktionerne ikke, men bilen skal stadig
have miljømærkatet. Du skal altså købe miljømærkatet, men er ikke underlagt
restriktionerne.

Hvordan bestiller du miljømærkat?
De franske miljømærkater kan kun bestilles via en hjemmeside. Siden er på fransk,
engelsk og tysk. En miljømærkat koster 4,80 euro inkl. forsendelse. På hjemmesiden
står, at der kan gå ca. 10 dage, før du modtager mærkatet.
Miljømærkaterne kan kun købes via linket nederst på denne side, det er ikke muligt
at købe mærkatet, når man er kommet til Frankrig.

Brug den officielle hjemmeside
Vær opmærksom på, at der findes uofficielle hjemmesider, der tilbyder at håndtere
ansøgningen for en væsentlig højere pris. Det anbefaler, at du kun benytter den
officielle franske hjemmeside. For at bestille miljømærkatet, skal du på hjemmesiden
bl.a. oplyse nærmere om køretøjet og uploade en kopi af registreringsattesten (kun
del 1).

Det franske miljømærke bestilles ved at klikke her

Frankrig fra 1. januar 2021
Køretøjer med påhængskøretøjer med en totalvægt på mere end 3,5 t
For køretøjskombinationer, trækkende køretøj + anhænger tilføjes værdierne for
traktoren og traileren for at bestemme bruttovægtens køretøj. For påhængskøretøjer skal skiltene i henhold til artikel R 3.51 i de franske vejtrafikbestemmelser
placeres i den første meter af køretøjets forreste del til venstre og højre og i en
højde mellem 0,90 og 1,50 meter over jorden.
Loven taler udtrykkeligt om køretøjets bruttovægt. Uddrag fra lovteksten: "……
køretøjer med en totalvægt på mere end 3,5 tons skal have et skilt på siderne og
bagsiden af køretøjet, der viser de blinde vinkels position….." Som følge heraf
skal køretøjskombinationer med en totalvægt på over 3,5 t være knyttet til den
tilhørende skiltning til traileren (også tilgængelig som magnetkort), hvis køretøjet
flyttes i byområder. Da der ikke er nogen klar fransk juridisk definition for
byområder, vil det altid være et spørgsmål for embedsmændene at fortolke, om en
gennem by repræsenterer et byområde.

Det nye franske skilt til blind vinkel markering kan købes flere steder bl. a. ved at
klikke her på dette billede:

