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Revideret udtømmende liste over anvendelse af prioriteringsfaktor 0,5 og 1,5.  

Tabel 3: Oversigt over tiltag, hvor der skal anvendes prioriteringsfaktor 0,5 og 1,5 

Prioriteringsfaktor 0,5 Prioriteringsfaktor 1,5 

 Energieffektivisering af kedler og 

varmeanlæg på baggrund af 

eftersynsordninger (Hvis levetiden 

af besparelsen er mindre end 1 år, 

kan besparelsen ikke medtælles). 

 Energieffektivisering af 

ventilationsanlæg på baggrund af 

eftersynsordninger (Hvis levetiden 

af besparelsen er mindre end 1 år, 

kan besparelsen ikke medtælles) 

 Indregulering af varmeanlæg (Hvis 

levetiden af besparelsen er mindre 

end 1 år, kan besparelsen ikke 

medtælles) 

 Systematiske eftersynsordninger 

udover normal vedligeholdelse for 

motorer, pumper og procesanlæg 

 Energiledelse/energistyring 

 Feedback om elforbrug til 

husstande med fjernaflæste målere.  

 

 

 Øget isolering af gulv, vægge og loft/tag som 

reducerer rumvarmeforbruget i bygninger som 

opvarmes med olie, naturgas eller kul, der ikke er 

kvotebelagt. 

 Nye A-mærkede vinduer som reducerer 

rumvarmeforbruget i bygninger som opvarmes med 

olie, naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. 

 Udskiftning af 2- eller 3-lags termoruder uden coating 

og gasfyldning i eksisterende vinduer til energiruder 

med en varm kant og en energibalance glas-værdi 

(Egref) på mindst 50 kWh, der reducerer 

rumvarmeforbruget i bygninger, som opvarmes med 

olie, naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. 

 Nye døre med ruder, hvor ruder i efter situationen er 3-

lagsenergiruder og det resterende er pladedør, der 

reducerer rumvarmeforbruget i bygninger, som 

opvarmes med olie, naturgas eller kul, der ikke er 

kvotebelagt. 

 Varmegenvinding til rumopvarmning i forbindelse 

med mekanisk ventilation i bygninger, som opvarmes 

med olie, naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. 

 Ny varmtvandsbeholder i bygninger, som opvarmes 

med olie, naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. 

 Isolering af rørinstallationer i forbindelse med anlæg 

til rumopvarmning i bygninger, som opvarmes med 

olie, naturgas eller kul, der ikke er kvotebelagt. 

 Nye olie-, gas- og biokedler i det omfang der i 

førsituationen er tale om et ikke-kvotebelagt olie-, gas 

eller kulforbrug. 

 Tilslutning til fjernvarme i det omfang der er tale om 

bygninger, som i før-situationen opvarmes med olie, 

naturgas eller kul, som ikke er kvotebelagt. 

 Installering af varmepumper som fortrænger et ikke-

kvotebelagt olie-, gas- eller kulforbrug. 

 Solfangere på bygninger, som opvarmes med olie, 

naturgas eller kul, som ikke er kvotebelagt. 
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For integrerede projekter, hvor der indgår forskellige energiarter og/eller delprojekter med 

forskellige levetider, skal besparelserne opgøres for hver energiart (f.eks. el og naturgas). Inden 

for hver energiart skal det estimeres, på hvor stor en andel af energibesparelsen, der skal 

anvendes en prioriteringsfaktor på henholdsvis 0,5, 1 og 1,5 jf. tabel 3. Besparelserne skal 

dokumenteres efter denne fordeling. 

Ved anvendelse af standardværdier fremgår prioriteringsfaktoren af kataloget for 

standardværdier. Prioriteringsfaktorerne er ikke indregnet i standardværdierne. 


