Trin for trin

Guide til bestilling af miljømærkat i Frankrig
Der indføres løbende miljøzoner i en række franske byer. Det er besluttet af de franske myndigheder, at
miljømærkatet kan kun bestilles via en fransk hjemmeside og derfor hverken kan købes hos FDM, eller når man
kommer til Frankrig. Det kan tage op til 30 dage at modtage mærkatet, så bestil i god tid.
Bestil miljømærke på denne hjemmeside (https://www.certificat-air.gouv.fr/en)
Vi får jævnligt henvendelser fra medlemmer, der har udfordringer med at bestille miljømærkatet. Følg denne guide,
hvis du er i tvivl.
Hjemmesiden du bestiller mærkat på er på engelsk, men hvis du klikker videre til det franske miljøministeriums
hjemmeside, står informationerne på fransk. Hvis du åbner siden med Google Chrome, kan du bede om at få siden
oversat:

GUIDE:
1.

eller

Klik på: ”Applying for your certificate”

2.

Vælg nu: Vehicles registered abroad (European union, Switzerland and Norway)

3.

Læs betingelserne. Hvis du kan acceptere betingelserne og kan bekræfte informationerne om
registreringsattest, skal du hakke af og klikke ”Next”.
I toppen kan du følge, hvilket trin du er nået til i processen:

4.

Klik på ”add a vehicle” (tilføj et køretøj) - klik ”Next”

5.

Der åbner nu en såkaldt formular, som er en side, hvor du kan udfylde informationer om den bil, der skal
have miljømærkatet. Bemærk, hvis der er en rød stjerne (*), så skal feltet udfyldes:
 Bilens nummerplade:



Indregistreringsdato – dette står på bilens registreringsattest:



Du skal angive hvilket type køretøj, der er tale om - fx privat bil eller motorcykel.



Angiv hvilken type brændstof, din bil bruger. Der er mange valgmuligheder, men de øverste er de vigtige
for danske bilister:
Diesel, Benzin, El, Hybrid, Gas, Brint



Angiv det land, bilen er registreret i:



Indsæt bilens stelnummer – dette finder du på bilens registreringsattest.



”Make” henviser til bilmærket, så her skal du skrive bilens bilmærke ind, fx Toyota



De sidste tre felter behøver du ikke at udfylde, men de dækker over:

Commercial description = bilmodel fx Yaris
Indication of the environmental category = EuroNorm. Dette kan ses på nyere registreringsattester
CO2 = opgives som udgangspunkt ikke i Danmark

6.



Du skal vedhæfte en kopi af bilens registreringsattest – del 1. Du skal ikke uploade del 2, da det er den
del, der indeholder koder til omregistrering. Enten kan du scanne dokumentet ind og gemme som en pdf.
Eller også kan du tage et billede med din telefon og vedhæfte det:



For at gemme bliver du bedt om at bekræfte, at du ikke er en robot.

Indtast dine kontaktinformationer. Din mailadresse bruges bl.a. til at sende en bekræftelse på din
bestilling:

Skal mærkatet sendes til en alternativ adresse, skal du klikke af i ”different delivery address” – ellers klikker du blot
”next”

7.

Du får nu vist en side, hvor du kan se, hvilke informationer du har indtastet.
Tjek om dine informationer er korrekt indtastet. Bemærk, der oplyses, hvor meget mærkatet koster – 4,8
euro inkl. forsendelse.
! Har du tastet forkert, skal du bruge knappen ”Previous” for at komme tilbage. Brug IKKE tilbagepilen
øverst på siden. Du risikerer at miste alt det, du lige har indtastet og skulle begynde forfra.

8.

Du kommer nu til betalingen.
Læs betingelserne. Hvis du kan acceptere disse, klik ”Next”

9.

Indtast kortoplysningerne og klik ”bekræft”

Du skulle nu modtage en bekræftelse på din bestilling. Husk, der kan gå 30 dage, før du
modtager mærkaten.
Vi håber, at denne vejledning var til hjælp for dig.
Har du spørgsmål, kan du som medlem af FDM kontakte altid FDMs rådgivning for råd og
vejledning
Kontakt FDM Rådgivning

