
 
   

Orientering om nulemissionszoner 

 
Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget orienteres om, at over-
borgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren har sendt vedlagte 
brev og konceptnotat om nulemissionszoner (bilag 1) til transportmini-
steren og miljøministeren. Konceptnotatet er en opfølgning på klima-

samarbejdsaftalen, der blev indgået med regeringen i juni 2020. For-
valtningerne vurderer, at Miljøministeriet på baggrund af konceptnota-
tet vil kunne udarbejde lovforslag om nulemissionszoner.  

Sagsfremstilling 
Københavns Kommune ønsker mulighed for at indføre en nulemissi-
onszone. Det fremgår af Kommuneplan 2019, at ”Inden udgangen af 

2030 ønsker vi at indføre et område af byen, hvor kun biler, der hverken 

udleder forurenende stoffer eller CO2 må køre”.  

Regeringen og Københavns Kommune har den 25. juni 2020 indgået 

en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik (bilag 2). Det fremgår 
af aftalen, at Transportministeriet i fællesskab med Miljøministeriet ind-
går et samarbejde med Københavns Kommune om forsøg med nule-
missionszoner med henblik på at reducere luftforureningen i Danmark 

og at Københavns Kommune kan nå målsætningerne om CO2-neutrali-
tet i 2025. Det indgår også i aftalen, at Københavns Kommune skal udar-
bejde et oplæg til nulemissionszoner. 

På den baggrund har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvalt-
ningen indledt et samarbejde med ministerierne for bl.a. at afklare de 
lovgivningsmæssige muligheder og afstemme et muligt indhold i det 

oplæg, som kommunen skal udarbejde.  

Ministerierne har undersøgt muligheder for forsøg med nulemissions-
zoner indenfor nuværende lovgivning og konkluderet, at den eksiste-

rende lovgivning ikke kan anvendes til at indføre forsøg med nulemissi-
onszoner i København. Det er således aftalt med Miljøministeriet og 
Transportministeriet, at Københavns Kommunes oplæg består af et så-

kaldt konceptnotat, som vil kunne anvendes som udgangspunkt for en 
mulig videre lovgivningsproces. Konceptnotatet er sendt til transport-
ministeren og miljøministeren den 7. april 2021 (bilag 1), og nu afven-
tes den videre proces omkring lovgivning og yderligere afklaringer i mi-

nisterierne. 

Hvis der på baggrund af konceptnotatet fremsættes og vedtages et lov-
forslag, der muliggør nulemissionszoner, vil kommunen formentlig 

skulle udarbejde en ansøgning om en eller flere konkrete nulemissions-
zoner, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.  
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Foreløbige overvejelser om mulige zoner 

I forbindelse med udarbejdelse af konceptnotatet har forvaltningerne 
set på viden fra andre byer samt screenet en række forskellige mulighe-

der for zonestørrelser, hvilke køretøjer der omfattes og forventninger til 
mulige effekter af nulemissionszoner.  

På den baggrund kan det overvejes i første omgang at se på tre forskel-

lige typer af zoner og trinvis afprøvning af krav. Det kunne fx væres føl-
gende forslag til forsøgsområder: 

• Central zone, Middelalderbyen, hvor der i første omgang kan fo-
reslås en nulemissionszone for personbiler.  

• Mikrozone, fx i forbindelse med en børnelivszone, der gradvist 
kan udvides geografisk. 

• Vareleveringszone, som i første omgang eventuelt kan baseres 
på frivillige aftaler med erhvervslivet. Her kan geografisk set 
være overlap til den centrale zone, og der kan arbejdes med 

gradvis udvidelse ift. hvilke krav, der stilles, og til hvilke køretøjs-
typer.  

Indtil lovgivningen gør det muligt at indføre nulemissionszoner, kan det 
overvejes at arbejde med tiltag, der kan gøre det nemmere efterføl-
gende at indføre selve zonen. Tiltagene kunne fx være: 

• Parkeringszone, hvor alle parkeringspladser forbeholdes elbiler, 
fx i en af børnelivszonerne.  

• Partnerskaber om nulemissionsvarelevering med erhvervet. 

• Nulemissionsbaner på relevante veje i sammenhæng med tra-
fikforsøg i Middelalderbyen og/eller mobilitetsanalysernes til-

tag, der fremlægges til politisk beslutning i Roadmap 2021-
2025 til KBH 2025 Klimaplanen medio 2021. 

Realisering af tiltagene forudsætter, at der afsættes midler i kommende 

budgetforhandlinger. 

Økonomi 

Det forventes, at der i den videre proces vil være behov for økonomiske 
midler til i første omgang at udarbejde en ansøgning til staten om for-
søg med en eller flere nulemissionszoner. Ved eventuel godkendelse af 
ansøgningen, vil der efterfølgende være behov for midler til implemen-

tering. 

Videre proces 
Forvaltningerne fortsætter dialogen med ministerierne på baggrund af 

konceptnotatet. 

 

Lone Byskov   Søren Tegen Pedersen 

Vicedirektør    Plandirektør 

Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen 
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Bilag 
Bilag 1: Brev fra overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren til 
ministrene samt konceptnotat om nulemissionszoner 

Bilag 2: Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem regerin-
gen og Københavns Kommune 



     
Overborgmesteren 
Teknik- og miljøborgmesteren  
 

 

 

Miljøminister Lea Wermelin 

Transportminister Benny Engelbrecht   

 

   

      

  
Oplæg om nulemissionszoner på baggrund af klimasamar-
bejdsaftalen mellem regeringen og Københavns Kommune 

På baggrund af vores fælles klimasamarbejdsaftale fra juni 2020 sender vi her-

med et oplæg om nulemissionszoner, som beskriver et koncept for, hvordan 

nulemissionszoner kan implementeres. Konceptet er blevet udarbejdet efter et 

godt samarbejde mellem Miljøministeriet, Transportministeriet og Køben-

havns Kommune.  

Vi håber, at I vil tage godt imod vores oplæg, og at det gør det muligt for rege-

ringen at medtage et lovforslag om nulemissionszoner i lovprogrammet for 

2021/22. Det er vores håb, at vi kan implementere en eller flere nulemissions-

zoner i København inden udgangen af 2023, så de får effekt i 2025.  

For Københavns Kommune er det en klar målsætning at reducere både luftfor-

urening og CO2-udledning fra trafikken. Nulemissionszoner kan på kort sigt 

forbedre luftkvaliteten i zonerne, og på lidt længere sigt kan de medvirke til, at 

borgere i og udenfor København i højere grad køber nulemissionsbiler, når de 

skal udskifte deres bil. Det vil bidrage til både bedre luftkvalitet og mindre kli-

mapåvirkning, også i andre områder end i selve zonerne.  

Når vi skal indføre nulemissionszoner, vil det påvirke både borgere og er-

hvervsliv. Det er derfor væsentligt, at nulemissionszoner kan indføres skånsomt 

for berørte borgere og erhvervsliv, hvilket konceptet også lægger op til.  

Som I ved, er det et stort ønske for os og for mange københavnere, at den eksi-

sterende miljøzone skærpes, så den kommer til at omfatte personbiler. Nule-

missionszoner og miljøzoner for personbiler kan understøtte hinanden, så ef-

fekten af begge initiativer øges samtidig med, at påvirkning af privatøkonomi, 

samfundsøkonomi og mobilitet formentlig kan mindskes. Vi vil derfor gerne 

benytte lejligheden til at spørge, hvad status er på regeringens arbejde med 

miljøzoner for personbiler.  

Vi ser gerne, at dialogen mellem ministerierne og kommunen om nulemissi-

onszoner fortsætter. Københavns Kommune deltager gerne i de næste faser af 

arbejdet, og vi ser frem til at høre nærmere om jeres videre overvejelser. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Weiss  Ninna Hedeager-Olsen 

Overborgmester  Teknik- og miljøborgmester 
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