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Handlingsplan for Ministeriet for 
Ligestilling og Kirkes 
energieffektivisering 2012–2013  
 

 
 
 
 
Dato:  
2012-2013. 

 
Myndighed:  
Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 

 
Adresse:  
Staldmestergården.  

Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K.  

 
Energiansvarlige:  
Økonomichef Klaus Kerrn-Jespersen.  

Fuldmægtig Sofie Navntoft Pedersen (MEK).  

Fuldmægtig Jacob Egelund Jensen (MEK) 

Ministerialbetjent Adam Jacob Heyn-Johnsen (EA).  

 
Institutionsbeskrivelse:  
Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke er en mindre arbejdsplads med ca. 65 

medarbejdere. Ministeriet bor til leje ved Slots- og Ejendomsstyrelsen i en fredet bygning.  
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Forma l med ministeriets 
energieffektivisering  

 

 

Ministeriets formål med at iværksætte tiltag for energibesparelser at efterleve krav om reduktion 

af energiforbrug, jf. cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering i statens 

institutioner. Ministeriet ønsker endvidere at udvise energibevidst adfærd og reducere de 

økonomiske omkostninger til energi.  

 

Cirkulære om energieffektivisering omfatter dels Ministeriet for Ligestilling og Kirkes 

departement samt folkekirkens ti stiftsøvrighederne. Der udarbejdes separate handlingsplaner for 

de enkelte institutioner, hvorfor det udelukkende er departementet, som behandles i nærværende 

handlingsplan.    

 

For energieffektiviseringen i perioden 2006-2011 var det målet, at departementet skulle opnå en 

besparelse på 10 procents reduktion eller mere af energiforbruget i forhold til energiforbruget i 

2006 (basisår). Det vurderes, at departementet overordnet nåede den fastsatte målsætning for 

energieffektiviseringen. For yderligere information om energieffektivisering i perioden 2006-2011 

henvises til den tidligere handlingsplan samt evaluering for perioden.  

 

Ministeriet vil arbejde for yderligere besparelser af energiforbruget i perioden 2012-2013. Der vil 

blive formuleret et konkret mål for den videre besparelse ved offentliggørelsen af et nyt cirkulære 

om energieffektivisering i statens institutioner. Klima -, Energi – og Bygningsministeriet 

forventes at offentliggøre det nye cirkulære senere på året.  
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Beskrivelse af indsatsomra der og 
aktiviteter 2012-2013  

 

 

 
Ministeriet for Ligestilling og Kirke prioriterer følgende indsatsområder og aktiviteter for at 

fremme energieffektiviseringen i 2012-2013.  

 

 

 Bygningsforbedringer og bygningsvedligehold.  

 Energieffektiv drift og vedligehold.  

 Energieffektive indkøb.  

 Oplysning om energieffektiv adfærd.  

 Indberetning og synliggørelse af energiforbrug.  

 

 

Samtlige medarbejdere i ministeriet deltager i energieffektiviseringsindsatsen ved at udvise 

energibevidst adfærd.  
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Energieffektiviseringstiltag 2012-2013  

 

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i samarbejde med Bygningsstyrelsen planlagt følgende 

energieffektiviseringstiltag for perioden 2012-2013.  

 

Oversigt over planlagte energieffektiviseringstiltag i forhold til 

bygningsforbedringer og vedligehold 2012-2013.  
 

Tiltag  Projektbeskrivelse Forventet 
besparelseseffekt 
(kWh./år)  

[ift. opvarmning] 
 

Etageadskillelse Isolering af etageadskillelse mellem 
kælder og stue.  
 

22.764 kWh/år. 

Vinduer Montering af energiruder for vinduer, 
overtaget fra Ministeriet for Børn og 
Undervisning 
 

4.266 kWh/år. 

Besparelse i alt i kWh  27.030 kWh/år. 
 

Ud over tiltag som fremgår af oversigten, vil der i den del af Staldmesterbygningen, som vender 

ud mod Tøjhusgade, blive monteret forsatsrammer med energiglas på vinduer over døre. 

Endvidere vil der ske en udskiftning af tætningslister mellem ramme og karm i vinduer i de 

lokaler, som blev overtaget fra Ministeriet for Børn og Undervisning ved ressortomlægningen. 

Der er også planlagt udskiftning af tætningslister i Staldmesterbygningens døre, som vender ud 

mod Tøjhusgade. Disse tiltag fremgår ikke af oversigten, men de vil indgå i den samlede 

beregning af energibesparelse for perioden 2012-2013.  

 

I forhold til den enkelte medarbejder indebærer energieffektiv adfærd, at medarbejderen husker at 

slukke lyset på sit kontor ved længere tids fravær fra kontoret, f.eks. ved møder o. lign. Endvidere 

slukkes computer og skærm, når medarbejderen går hjem. Ministeriet vil sætte øget fokus på 

energieffektiv adfærd bl.a. ved at komme med forslag til adfærdsændringer på intranettet. 

Endvidere vil departementets medarbejdere blive informeret om energibesparelser og tiltag på 

intranettet, hvor evalueringen af den tidligere handlingsplan samt handlingsplanen 2012-2013 vil 

være tilgængelige.  
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Forventelig besparelse i kWh./a r  

 

Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke forventer således at have reduceret 

energiforbruget med omkring 27.000 kWh i 2013 i forhold til 2011. Energibesparelsen opnås 

primært i forhold til isolering af etageadskillelse mellem kælder og stue samt ved montering af 

energiruder.  

 

Der forventes endvidere en yderligere energibesparelse på varme, som følge af tætning af vinduer 

og døre.  

 

Ved udfærdigelsen af denne handlingsplan er det nye cirkulære om energieffektivisering i statens 

institutioner ikke offentliggjort. Ministeriet afventer således Klima -, Energi – og 

Bygningsministeriets cirkulære, før det nye mål for departementets reduktion af energiforbrug 

formuleres.    


