
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi 

EU-regulering af 
luftforurening 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  
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EU-regel Indhold Stoffer 

NEC-

direktiv 

Nationale emissionslofter i 2020 og 2030 og 

nationale programmer 

NOx, SO2, 

NMVOC, NH3, 

PM2.5 

Ecodesign-

krav 

Emissionskrav til nye brændeovne og 

brændekedler fra hhv. 2022 og 2020, svarende til 

nuværende danske krav 

Primært 

partikler 

MCP-

direktiv 

Udledningskrav til mellemstore fyringsanlæg (1 – 

50 MW) for nye anlæg fra 20.12.2018, for 

bestående anlæg på 5-50 MW fra 1.1.2025, og for 

anlæg på 1-5 MW fra den 1.1.2030.  

SO2, NOx og 

støv (partikler) 

BAT-krav, 

aktuelt: 

Store fyr 

Skærpede udledningskrav samt krav om flere 

målinger/måleudstyr for registrering af udledning 

af en række stoffer  

Bl.a. NOx og 

svovl 

RDE-krav 

til nye biler 

Krav om, at emissionsgrænseværdier også skal 

overholdes ved virkelig kørsel v. typegodkendelse 

af nye biler, løbende udrulning 2017-2019 

Primært NOx 

Non-road-

forordning 

Skærpede udledningkrav til motorer i 

arbejdsmaskiner fra 2019 

Dieselsod, fine 

partikler og 

NOx 


