
BESKRIVELSE
MATERIALE TIL 
BRÆNDSTOFMÆRKNING – 
MOTORISEREDE
KØRETØJER
TIL TANKSTATIONER

EU-direktiv 2014/94/EU udarbejdet af EU-parlamentet og Euro-
parådet (de ”fælles lovgivere”) omhandler implementeringen af in-
frastrukturen med alternative brændstoftyper i hele EU. Direktivet 
omhandler Europas fremtidige behov for at give bedre adgang til 
alternative brændstoftyper og omfatter et krav om, at nye køretøjer 
og alle tankstandere/ladestationer skal være afmærket, så førerne 
af køretøjerne bedre kan vælge den korrekte brændstoftype til 
deres køretøj.
Selv om disse informationer på nuværende tidspunkt findes i alle 
instruktionsbøgerne til køretøjerne og i nærheden af tankklap-
pen/-dækslet på de fleste køretøjer, har afmærkningen indtil nu 
ikke været harmoniseret i Europa.

Direktivet åbner op for implementeringen af et nyt, unikt og har-
moniseret sæt brændstofmærkater. Disse mærkater vil blive påsat 
følgende steder:
• På nyproducerede køretøjer i nærheden af tankklappen/-dækslet 

og i køretøjets instruktionsbog. På nyere køretøjer kan de også 
fremgå af den elektroniske instruktionsbog via køretøjets info-
tainmentsystem.

• På alle offentlige tankstationer vil mærkaten blive placeret på 
tankstanderen og på tankpistolen.

• Hos forhandlerne af køretøjerne.

GENEREL BAGGRUND

HVEM HAR VÆRET ANSVARLIG FOR UDVIKLINGEN AF DE NYE MÆRKATER?

HVILKE KØRETØJER ER BERØRT AF DETTE MÆRKNINGSKRAV?

En særlig taskforce under det tekniske udvalg 441 (TC441) i CEN (Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation) har arbejdet med de nye 
mærkaters design og format, så de overholder de generelle forskrif-
ter i direktiv 2014/94/EU.
Deltagerne i denne taskforce omfattede eksperter fra bil- og 

brændstofindustrien i EU, NGO’er, der repræsenterer forbrugere, 
nationale standardiseringsorganer, en række EU-regeringer og Euro-
pakommissionen. Standarden EN16942 beskriver de nye mærkaters 
tekniske design og størrelse.

Mærkaterne vil blive påsat følgende nyproducerede køretøjer:
• Knallerter, motorcykler, trehjulede køretøjer og firehjulere
• Personbiler

• Lette varebiler
• Lastbiler
• Busser og langtursbusser



Mærkaten placeres fra den 12. oktober 2018 på nyproducerede 
køretøjer og på tankstandere med benzin, diesel, brint (H2), kom-
primeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) og flydende 
gas (LPG) på alle offentlige tankstationer i alle EU-landene, hvor 
de skal være tydelige og synlige for forbrugerne.
Det er den dato, hvorfra loven træder i kraft, og derfor vil køretøjs-
producenterne og tankstationerne begynde at indføre mærka-
terne i en overgangsperiode forud for den dato. Nogle producen-
ter af køretøjer er allerede begyndt at sætte mærkaterne på nyligt 
introducerede modeller, og andre begynder at sætte mærkaterne 
på deres køretøjer i den kommende tid.
De offentlige tankstationer vil også planlægge at sætte mærka-
terne på tankstanderne frem til denne dato.

Mærkaterne er placeret på tankpistolen og på selve tankstande-
ren. Mærkaterne på tankpistolen og tankstanderen har samme 
design som mærkaterne på køretøjerne og som mærkaterne i 
køretøjernes instruktionsbog – men i en anden minimumsstør-
relse. Afhængigt af den nationale lovgivning kan mærkaterne på 
tankstationerne indeholde yderligere informationer og være på 
det lokale sprog.

DIESEL TYPE OF FUEL GASEOUS FUEL

HVORDAN SER MÆRKATERNE UD?

Der er specifikke mærkatdesigns for benzin, diesel, brint, CNG, LNG og LPG – se eksempel: 

PETROL TYPE OF FUEL

HVORNÅR SKAL DISSE MÆRKATER 
KUNNE SES I EU-MEDLEMSLANDENE?

HVOR PÅ TANKSTANDERNE ER 
MÆRKATERNE PLACERET?

ER ALLE KØRETØJER BERØRTE? HVOR PÅ KØRETØJERNE ER 
MÆRKATERNE PLACERET?

HVORDAN FUNGERER MÆRKATERNE?

Lovgivningen kræver kun mærkater på nye køretøjer, der kommer 
på markedet første gang eller indregistreres fra den 12. oktober 
2018.
Producenterne af køretøjerne anbefaler ikke at sætte mærkater 
på ældre køretøjer. Du kan kontakte din lokale forhandler, hvis 
du har brug for rådgivning om hvilket brændstof, der anbefales 
til dit køretøj.

Mærkaterne er synlige på nyproducerede køretøjer i umiddelbar 
nærhed af tankklappen/-dækslet.
Informationer om det kompatible brændstof og tilhørende 
mærkater kan også ses i køretøjets instruktionsbog.

Mærkaten er i al sin enkelthed et visuelt værktøj, som skal hjælpe 
forbrugerne med at kunne konstatere, at de vælger det korrekte 
brændstof til deres køretøj. Forbrugerne skal bare sørge for, at 
mærkaten på deres køretøj matcher mærkaten på tankstanderen.



Brændstofmærkaterne består af:
(a) Et unikt identificeringssymbol for hver brændstoftype
(b) Informationer i identificeringssymbolet om det maksimale ind-
hold af biobrændstof i brændstoffet, som kan anbefales til køretø-
jer med den nye mærkat.
Det er blevet besluttet at holde symbolerne og informationerne 
i symbolerne så enkle som muligt. Derfor er CEN-standarden 
EN16942 blevet implementeret:

• EN CIRKEL FOR BENZIN. Informationerne i symbolet ve-
drørende bioindholdet i benzinen er anført som “Exx”. “E” står 
for ”ætanol» og “xx” er den maksimale andel af ætanol, som 
køretøjet anbefales at køre med, og som er tilgængeligt via tanks-
tanderen. I ovenstående symbol betyder ”E5”, at køretøjet kan 
køre på benzin med op til 5 % indhold af ætanol, og ”E10” bety-
der, at køretøjet kan køre på benzin med op til 10 % indhold af 
ætanol. “E” for “ætanol” er en enkel måde til at vise, at benzinen 
kan indeholde ætanol og/eller andre oxygener op til en maksimal 
mængde.

• EN FIRKANT FOR DIESEL. Informácie vo vnútri tvaru o biologi-
cInformationerne i symbolet vedrørende bioindholdet i diesel er 
anført som “Bxx”. “B” står for biodiesel og “xx” er den maksimale 
andel af biodiesel, som køretøjet anbefales at køre med, og som 
er tilgængeligt via tankstanderen. I ovenstående symbol betyder 
”B7”, at køretøjet kan køre på diesel med op til 7 % indhold af bio-
diesel, og ”B10” betyder, at køretøjet kan køre på diesel med op 
til 10 % indhold af biodiesel. ”B” for ”biodiesel” er en enkel måde 
til at vise, at dieselbrændstoffet kan indeholde biodiesel i form af 
FAME som i Fatty Acid Methyl Ester” (fedtsyremetylester) op til 
en maksimal procentdel, som angives af det efterfølgende tal.

• DER ANVENDES OGSÅ EN FIRKANT FOR “XTL”, som er en type 
parafinholdigt dieselbrændstof, der fremstilles af bæredygtige el-
ler fossile materialer, der omdannes til dieselbrændstof ved hjælp 
af syntese eller hydrobearbejdning, og som i sin sammensætning 
ligner traditionelt fossilt dieselbrændstof meget. Den CEN-stan-
dard, der gælder for XTL, er EN15940. Her står ”XTL” for para-
finholdigt dieselbrændstof, der anvendes som rent brændstof. 
Standarden EN15940 giver mulighed for et indhold på op til 7 % 
FAME (fedtsyremetylester) i parafinholdigt dieselbrændstof.

• EN DIAMANT FOR GASBRÆNDSTOFFER. Informationerne 
i symbolet vil angive, om bilen kan påfyldes brint (”H2”), kom-
primeret naturgas (”CNG”), flydende naturgas (”LNG”) eller 
flydende gas (”LPG”).

HVAD PRÆCIST BETYDER MÆRKATEN?

Medlemsstaterne kan vælge at give yderligere kundeinformatio-
ner til mærkaten i henhold til et standardiseret design. De frivilli-
ge forbrugerinformationer vises kun på tankstandere.

ANVENDES MÆRKATERNE TIL ANDRE 
FORMÅL END BEKRÆFTELSE AF 

BRÆNDSTOFKOMPATIBILITETEN FOR 
KØRETØJER?

HVAD MED ELEKTRISK OPLADELIGE 
BILER ELLER BILER, DER 

UDELUKKENDE KØRER ELEKTRISK?

En CEN-standard er under forberedelse til mærkater, der gælder 
elbiler og ladestationer.
Det forventes, at en tilsvarende meddelelse vedr. elbiler og lades-
tationer vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.



ECFD
European Confederation 
of Fuel Distributors

HVORDAN FUNGERER MÆRKATERNE I PRAKSIS?

Mærkaterne vil begynde at blive implementeret i alle 28 EU-me-
dlemsstater, EEA-landene (det vil sige Island, Lichtenstein og 
Norge) og i Makedonien, Serbien, Schweiz og Tyrkiet der er 
CEN-medlemmer og derfor også skal følge CEN-standarderne.

I HVILKE LANDE VIL DISSE 
MÆRKATER KUNNE SES?

HVAD MED STORBRITANNIEN EFTER 
BREXIT?

Det er op til Storbritannien at beslutte, hvordan EU-regler skal gælde 
efter Brexit, men de nyproducerede køretøjer vil være udstyret med 
mærkaterne fra fabrikken, så køretøjer, der importeres til Storbritan-
nien, vil fortsat være forsynet med mærkaten.
Derfor antager vi, at alle offentlige tankstationer i Storbritannien 
også vil implementere mærkaterne.

PÅ NYE KØRETØJER
(i nærheden af tankklappen/-

dækslet)

Størrelse: 
min. 13 mm i diameter.

Størrelse: 
min. 13 mm i diameter til 
tankpistoler og min. 30 mm i 
diameter til tankstandere.

I INSTRUKTIONSBOGEN PÅ TANKSTATIONER
(på tankstanderen og på 

tankpistolen)

HOS FORHANDLERNE

BESKRIVELSE
MATERIALE TIL 
BRÆNDSTOFMÆRKNING 
– MOTORISEREDE 
KØRETØJER
TIL FORBRUGERNE

For at hjælpe de europæiske forbrugere med 
at vælge det korrekte brændstof til deres 
køretøjer har EU vedtaget nye mærkningskrav 
til nyproducerede køretøjer og til tankstatio-
nerne. Fra oktober 2018 vil nye unikke og 
harmoniserede brændstofmærkater blive 
taget i brug i Europa.

Mærkaten vil blive placeret på:
• Nyproducerede køretøjer i nærheden af 

tankklappen/-dækslet:
• I bilens instruktionsbog. På nyere køretø-

jer kan de også fremgå af den elektroniske 
instruktionsbog via køretøjets infotain-
mentsystem.

• I offentligheden: På tankstationerne vil 
mærkaten blive placeret på tankstanderen 
og på tankpistolen.

• Hos forhandlerne af køretøjerne.

JEG HAR PLANER OM 
AT TAGE PÅ REJSE I 

STORBRITANNIEN, SÅ 
HVILKEN BETYDNING HAR 

BREXIT?

Det er op til Storbritannien at beslutte, 
hvordan EU-regler skal gælde efter Brexit, 
men de nyproducerede køretøjer vil være 
udstyret med mærkaterne fra fabrikken, så 
køretøjer, der importeres til Storbritannien, 
vil fortsat være forsynet med mærkaten.

ANGÅENDE FEJLTANKNING
GENEREL INFORMATION

Tankpåfyldningsstudsen på benzinbiler er be-
vidst gjort mindre end tankpistolens studs på 
en dieselbrændstofstander. Selv om det hjæl-
per med at forebygge, at kunderne fylder die-
sel på en benzinbil, er det stadig muligt for en 
kunde ved en fejl at tanke benzin på en die-
selbil på trods af mærkaterne med påskriften 
”Diesel” på tankklappen/ved tankdækslet).

Kunderne bærer ansvaret for at fylde korrekt 
brændstof (benzin eller diesel) på deres biler.
Dette dokument omhandler ikke de tilfælde, 
hvor en kunde fejlagtigt fylder benzin på en 
dieselbil. De nye mærkater og dette doku-
ment har til formål at informere kunderne 
om, hvilke brændstoftyper, der passer til 
deres køretøj.

HVILKE KØRETØJER ER BERØRT 
AF DETTE MÆRKNINGSKRAV?

Når det gælder motoriserede køretøjer, vil 
de nye mærkater blive påsat nyproducerede:
• Knallerter, motorcykler, trehjulede køretø-

jer og firehjulere

• Personbiler
• Lette varebiler
• Lastbiler
• Busser og langtursbusser

JEG KØRER I UDLANDET. 
VIL JEG MØDE MÆRKATEN 
PÅ TANKSTATIONERNE I DE 

LANDE, JEG KØRER I?

Den nye mærkater implementeres i alle 
28 EU-medlemslande, EEA-landene (Is-
land, Lichtenstein og Norge) og derudover 
i Makedonien, Serbien, Schweiz og Tyrkiet.

Dette dokument er udarbejdet af ACEA, ACEM, Fuels Eu-
rope og UPEI, der er de organisationer, der repræsen-
terer europæiske fabrikanter af køretøjer (motoriserede, 
tohjulede køretøjer, biler, varebiler og tunge køretøjer) og 
de europæiske raffinaderi- og brændstofforsyningssek-
torer (produktion, raffinering og distribution af olie-
produkter og alternativer hertil). Informationen i dette 
dokument er underlagt specifik national lovgivning, 
der implementerer direktiv 2014/94/EU i hver enkelt 
medlemsstat i EU.

This document has been prepared by ACEA, ACEM, ECFD, FuelsEurope and 
UPEI, the organisations representing European vehicle manufacturers (powe-
red two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles) and the European re-
fining and downstream fuel supply sectors. The information contained in this 
document is subject to the specific national laws implementing Directive 
2014/94/EU in each member state of the EU.


