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Handlingsplan for Kirkeministeriets 
energieffektivisering 2010–2011 

Dato:   

27. oktober 2010.  

 

Myndighed:  

Kirkeministeriets Departement. 

 

Adresse:  

Staldmestergården. 

Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K. 

                                                                                                        

Energiansvarlige:  

Økonomichef Klaus Kerrn-Jespersen. 

Fuldmægtig Sofie Navntoft Pedersen (MEK). 

Ministerialbetjent Preben Nielsen (EA). 

 

Institutionsbeskrivelse:   

Kirkeministeriet Departement er en mindre arbejdsplads med ca. 40 medarbejdere. 

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

Ministeriets formål med at iværksætte tiltag for energibesparelser er, 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. 

Det er formålet, at ministeriet i slutningen af 2011 har opnået en besparelse på 10 

procents reduktion eller mere af energiforbruget [el og varme] i forhold til 

energiforbruget i 2006 (basisår). 
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Beskrivelse af indsatsområder og 
aktiviteter 2010-2011 

Kirkeministeriet prioriterer følgende indsatsområder og aktiviteter for at fremme 

energieffektiviseringen i 2010-2011. 

 Bygningsforbedringer og bygningsvedligehold. 

 Energieffektiv drift og vedligehold. 

 Energieffektive indkøb. 

 Opsætning af nye energibesparende computere og energispareskinner. 

 Oplysning om energieffektiv adfærd. 

 Indberetning og synliggørelse af energiforbrug. 

Samtlige medarbejdere i ministeriet deltager i energieffektiviseringsindsatsen ved at 

udvise energibevidst adfærd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentnummer 105682/10                                                                                                             4 

 

 

Energieffektiviseringstiltag 2010-2011 

Kirkeministeriet har i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen planlagt 

energieffektiviseringstiltag for 2010-2011.  

Ud over tiltag som fremgår af oversigten, er der i Staldmestergården i 2010 foretaget 

en konvertering af fjernvarme fra damp til hedt vand. Fjernvarmekonverteringen 

forventes efter oplysning fra Slots- og Ejendomsstyrelsen gennemsnitligt at give 10 

procents besparelse i forhold til varmeenergiforbruget i 2009. Heraf hentes ca. 5 

procent på isolering af varmefordelingsrør o.lign., jf. nedenstående oversigt over 

planlagte energieffektiviseringstiltag i forhold til bygningsforbedringer og 

vedligehold 2010-2011. De resterende 5 procents besparelse hentes på bedre 

styringssystemer og mindre spildvarme generelt. Sidstnævnte fremgår ikke af 

oversigten, men skal lægges til energibesparelsen. 

Oversigt over planlagte energieffektiviseringstiltag i forhold til 

bygningsforbedringer og vedligehold 2010-2011. 

Tiltag Projektbeskrivelse Forventet 

besparelseseffekt 

(kWh./år) 

[ift. opvarmning] 

Brugsvandrør og 

cirkulationsledning. 

Isolering og efterisolering 

af brugsvandrør og 

cirkulationsledning. 

 

1.530 kWh. 

 

Circon-ventiler. Montering af circon-

ventiler. 

 

408 kWh. 

 

Varmefordelingsrør.  Isolering af 

varmefordelingsrør. 

 

21.760 kWh. 

 

Kældervinduer. Montering af 

forsatsrammer med 1 lags 
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glas i plastkant. 1.360 kWh. 

 

Tagvinduer. Montering af 

forsatsrammer med 2-lags 

energirude i træramme. 

 

1.088 kWh. 

 

Etageadskillelse. Etageadskillelse mod 

uopvarmet tagrum, 

efterisoleres med 150 mm. 

 

41.480 kWh. 

 

Loftlemme. Montering af loftlemme 

med 70 mm isolering. 

 

238 kWh. 

 

Gipsvæg Etablering af gipsvæg med 

200 mm isolering samt 

branddør til uudnyttet 

tagrum. 

 

544 kWh. 

 

Tætningslister. Udskiftning mellem 

ramme og karm i vinduer 

og døre. 

 

1.700 kWh. 

 

Besparelse i alt i kWh. -  

70.108 kWh. 

 

Ministeriet forventer inden udgangen af 2010 at installere nye energibesparende 

computere til alle medarbejdere i departementet. I den forbindelse opsættes også el-

sparerskinner på alle pc’er. Energibesparelseseffekten heraf er endnu ukendt. 

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.   
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Forventelig besparelse i kWh./år 

Kirkeministeriet forventer således at have reduceret energiforbruget med omkring 

70.100 kWh i 2011 i forhold til 2009. Energibesparelsen opnås primært i forhold til 

bedre varmeudnyttelse, jf. oversigten over planlagte energieffektiviseringstiltag. 

Besparelsen udgør knap 6 procent af ministeriets varmeenergiforbrug i 2009, som er 

på 1.209.347 kWh (www.energibesparelseristaten). Dertil kommer en forventelig 

reduktion i varmeforbruget på 5 procent som følge af fjernvarmekonverteringen i 

Staldmestergården. 

Der forventes endvidere en energibesparelse på el, som følge af opsætning af nye 

computere og el-spareskinner i hele departementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energibesparelseristaten/

