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 Opdragsgiver Dansk Fjernvarme 
 

 Adresse Dansk Fjernvarme 
  Merkurvej 7 
  6000 Kolding 
 Tlf. 76 30 80 00 
   
 
 Stilling Afdelingschef og 2 konsulenter.                                

Stillingerne kan bestrides fra såvel Kolding som 
København 

 
 
 Refererer til Afdelingschefen og den nye afdeling referer til Direktør i 

Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.  
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse iht. funktionærloven. Lønniveauet 

forhandles individuelt ud fra kompetencer og erfaringer  
 

Tiltrædelse: 1.  August 2021  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Direktør Kim Mortensen, Mobil: 40 21 22 20  
   

 Politisk chef Rune Moesgaard, Mobil: 24 90 41 49 
 

  Searchchef Carsten Lysdahl Søgaard, MUUSMANN A/S 
Tlf. 30 30 28 81 

 
  Se Dansk Fjernvarmes hjemmeside 

www.danskfjernvarme.dk     
   
  Se også stillingen på: www.muusmann.com  
 
 
 Ansøgningsfrist Afdelingschef: mandag den 24. maj 2021 
  Konsulenter: søndag den 13. juni 2021 
  Søg stillingerne her: www.muusmann.com/stillinger - og 

angiv hvilken stilling der søges. 
 
 
 
 
 

http://www.danskfjernvarme.dk/
http://www.muusmann.com/
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 Processens forløb: Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

  
                                                                                   
   Afdelingschef: 
   
  1. samtaler:  torsdag den 27. maj 2021  
 
  Test: fredag den 28. maj 2021 
  

    2. samtaler: fredag den 4. juni 2021 

                                                                                       
   

  2 Konsulenter: 

 1. Samtaler: 

Onsdag den 23. juni 2021 + fredag den 25. juni 2021 
   
  Test:  
 
  Lørdag den 26. juni 2021 + mandag den 28. juni 2021 

     

2. samtaler:  

Tirsdag den 29. juni 2021 + onsdag den 30. juni 2021                                                                     

 

 

 

 

 

 

  



   

4   
 

Kort om Dansk Fjernvarme 

Dansk Fjernvarme er en af Danmarks største brancheorganisationer og er interesseorganisation 
for landets ca. 370 fjernvarmeselskaber, der forsyner omkring 65 procent af alle danske boliger 
med grøn og effektiv varme. Derudover leverer Dansk Fjernvarmes medlemmer 40 procent af den 
termiske elproduktion i Danmark. Der er 45 ansatte i Dansk Fjernvarmes sekretariatet. 
Hovedkontoret ligger i Fjernvarmens Hus i Kolding med en afdeling beliggende centralt i 
København.  

Dansk Fjernvarme er de danske fjernvarme- og køleselskabers talerør overfor politikere, 
myndigheder, øvrige organisationer og virksomheder. Fjernvarmen er en central del af løsningen 
på vores fælles klimaudfordringer. Det er en rolle vi er meget bevidst om og som kollegerne i 
Dansk Fjernvarme i samarbejde med vores medlemmer arbejder på at indfri, samtidig med at vi 
arbejder for en fortsat høj forsyningssikkerhed, energieffektivitet samt samfundsøkonomi og 
forbrugerhensyn. 

Omkring 50 af selskaberne er kommunale forsyninger, der tegner sig for 50 procent af 
fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen leveres af omkring 320 forbrugerejede 
andelsselskaber.  

Både samfundet og miljøet nyder godt af den danske fjernvarme, som bliver distribueret til 1,8 
millioner danske husstande gennem mere end 60.000 kilometer fjernvarmerør under den danske 
muld. 

Siden 2014 har omkring 20.000 husstande årligt tilsluttet sig fjernvarmen. I 2020 var antallet af 
nytilsluttede boliger til fjernvarme mere end 28.000 boliger. 

Miljøvenlig varme 
Fjernvarme er en fremtidssikret og fleksibel løsning, da den kan udnytte et væld af energikilder 
som solvarme, overskudsvarme fra industrien og Power-to-X, naturgas, biogas, halm, flis og 
træpiller. 

I takt med at de bæredygtige og vedvarende energityper vinder frem på fjernvarmeværkerne, 
udgør miljøvenlige opvarmningsformer nu over 65 procent af produktionen af fjernvarme. 

Fjernvarmen er en central brik i Danmarks ambitiøse mål om at blive 100 procent C02-neutral 
senest i 2050. Fjernvarmen kan nå målet om CO2-neutralitet allerede i 2030, men det kræver en 
målrettet indsats af fjernvarmeselskaberne og de rigtige politiske rammebetingelser for 
selskabernes investeringer.  

Dansk Fjernvarme er først og fremmest en brancheorganisation, der arbejder for at fremme 
vores medlemmers vilkår – både når det kommer til rammevilkår, tekniske løsninger, strategisk 
tilpasning og udvikling, forskning, uddannelse og netværk. 

Samtidig er Dansk Fjernvarme i et tæt samarbejde med en række af landets førende 
industrivirksomheder og udgør således sammen med tænketanken Grøn Energi og Grøn varme 
Alliance en stærk akse i den danske energisektor. 
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Se mere på danskfjernvarme.dk, twitter.com/DKFjernvarme og facebook.com/danskfjernvarme 
samt www.grønvarmealliance.dk og https://www.danskfjernvarme.dk/groen-energi  

 

Strategi, værdier og ledelsesgrundlag 

Mission: 
 
Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i 
miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og 
forbrugerhensyn. Det sker ved at:  
 

• Øve indflydelse på rammer og vilkår for produktion, transmission og distribution af 
fjernvarme i Danmark  

• Medvirke til udvikling og skabelse af ny viden om fjernvarme  
• Formidle viden gennem informations-, møde- og uddannelsesvirksomhed  
• Inspirere medlemmerne til at arbejde med strategisk tilpasning  
• Arbejde for, at alle fjernvarmeinteresser i Danmark samles i Dansk Fjernvarme  
• Stille sekretariatets bistand til rådighed for fællesopgaver, når et antal medlemmer 

ønsker dette  
• Yde løbende medlemsservice  

 
Vision: 
 
Dansk Fjernvarme er en offensiv og synlig aktør i dansk energipolitik.  
 
Den aktuelle dagsorden 

Dansk Fjernvarme har, følgende aktuelle prioriteringer: 

• At fremme den grønne omstilling gennem energieffektive løsninger 
• Fremme sektorintegration gennem udnyttelse af overskudsenergi til fjernvarme og 

balancere elsystemet 
• Omstille 500.00 olie- og naturgasboliger til grønne og kollektive fjernvarmeløsninger  
• Fremme digitalisering og digitale løsninger for fjernvarmeselskaberne og deres kunder 
• Gøre fjernvarmen relevant som foretrukken samarbejdspart 
• Indgå i samarbejde med KL og kommuner om strategisk energiplanlægning 
• Indgå alliancer og samarbejder med relevante brancher 
• Fremme fjernvarmens konkurrenceevne gennem stabile rammebetingelser 

Grundlag for etablering af nyt sekretariat med 1 afdelingschef og 2 konsulenter: 

Dansk Fjernvarme har samlet alle de største fjernvarmeselskaber i et nyetableret 
Producentforum. Formålet med Producentforum er at skabe en samlet interessevaretagelse, og i 
overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes strategi, at bidrage til at skabe gode rammer for 
store el- og varmeproducenter og sikre den nødvendige sammenhæng mellem varmeproduktion 

http://www.grønvarmealliance.dk/
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og distribution i fremtidens grønne energisystemer i de store byer. Endvidere vil Producentforum 
varetage de store selskabers interesser indenfor sektorkobling til andre energisystemer og 
herunder have fokus på selskabernes rolle som store elproducenter- og forbrugere. 
 
Producentforum etableres som en supplerende aktivitet i Dansk Fjernvarme med egne møder, 
selvstændigt budget og særlig sekretariatsbetjening.  Producentforum betjenes samlet set af en 
række eksisterende medarbejdere i Dansk Fjernvarme samt med de nyopslåede stillinger 
(foreløbig 1 afdelingschef samt 2 nyansatte konsulenter).  

Arbejdsområde:  

Producentforum vil i samarbejde med Dansk Fjernvarmes sekretariat, varetage Dansk 
Fjernvarmes og medlemsselskabernes interesser inden for store kraftvarmeanlæg med vægt på 
el- og varmeproduktion/elforbrug, gennem sikring af attraktive økonomiske og regulatoriske 
rammer i Danmark såvel som EU. 

Producentforum vil derfor, på opdrag fra Dansk Fjernvarmes bestyrelse eller egenhændigt, drøfte 
og finde løsninger på fremtidige vilkår og rammebetingelser for anlæg til termisk el- og 
kraftvarmeproduktion. Producentforum vil have fokus på store anlægs rolle i et fremtidigt grønt 
og forsyningssikkert energisystem og på at sikre sammenhængen til øvrig transmissions- og 
distributionsvirksomhed i fjernvarmesektoren. 

Producentforum vil herunder også arbejde for den nødvendige sammenhæng i de regulatoriske, 
økonomiske og markedsmæssige rammer for el- og kraftvarmeproduktion samt elforbrug til 
større anlæg (f.eks. elkedler, elektrolyse) samt sektorkobling til andre energisystemer. 

Hvor et arbejdsområde kræver særlig analyse eller anden udredning, kan Producentforum, i 
samarbejde med Dansk Fjernvarme, nedsætte fokuserede, tidsbegrænsede arbejdsgrupper.  

Producentforum beslutter, sammen med Dansk Fjernvarmes sekretariat løbende, hvilke 
indsatsområder der skal prioriteres. 

Producentforum skal på mandat fra Dansk Fjernvarmes bestyrelse, og i samarbejde med Dansk 
Fjernvarmes direktør (sekretariat) varetage følgende opgaver inden for det specifikke 
arbejdsområde 

• Medvirke til at formulere og eksekvere Dansk Fjernvarmes position indenfor 
arbejdsområdet i forhold til politikere, offentlige myndigheder, organisationer og 
samfundet med koordinering til øvrige medlemsgrupper 

• Medvirke til at formulere Dansk Fjernvarmes høringssvar inden for arbejdsområdet med 
koordinering til øvrige medlemsgrupper 

• Varetage spørgsmål af principiel eller generel betydning for en væsentlig andel af 
Producentforums øvrige medlemmer 

• Følge den teknologiske, politiske og markedsmæssige udvikling 
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Organisation 

Bestyrelsen i Dansk Fjernvarme består af 17 medlemmer, der tilsammen repræsenterer ca. 370 
medlemsværker. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for fire år ad gangen på generalforsamlingen, 
der afholdes hvert år i april. Formand for bestyrelsen er Borgmester i Esbjerg, Jesper Frost 
Rasmussen. 

I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder godt 45 ansatte for at sikre fjernvarmes interesser på 
en række forskellige områder. Medarbejderne vil efter oprettelsen af det nye Producentforum 
være organiseret som illustreret i nedenstående diagram. 
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Opgaven 

Afdelingschef: 

• Sikre den løbende servicering af Producentforums medlemmer via de nyansatte 
konsulenter og andre konsulenter i Dansk Fjernvarme 

• Have tæt kontakt med medlemmerne af Producentforum for afdækning af deres 
interesser 

• Udvikle den strategiske interessevaretagelse for medlemmerne 
• Have overblikket over nedsatte arbejdsgrupper i Producentforum og den samlede 

interessevaretagelse 
• Sørge for dagsorden, mødemateriale mv. (kvalitetssikring af det) til de løbede møder i 

Producentforum, herunder det årlige strategimøde 
• Sørge for tæt koordinering med de øvrige afdelingschefer for optimal betjening af 

Producentforum 
• Koordinere sammenhængen med den samlede interessevaretagelse for alle Dansk 

Fjernvarmes medlemmer 
 

Konsulenter: 

• Følge og påvirke udviklingen indenfor deres ansvarsområder  
• Formidle dette til medlemmer af Producentforum og på baggrund af inddragelse af 

medlemmerne udarbejde udkast til positioner til ansvarsområderne 
• Påvirke rammerne på deres ansvarsområder til fordel for medlemmerne 
• Have kontakt til myndigheder (egen kontakt, høringssvar mv.)  
• Selvstændigt skabe og vedligeholde alliancer og relationer til andre interessenter  
• Kommunikere til medlemmerne bredt set i Dansk Fjernvarme  

 

Den fremadrettede dagsorden:  

Energisystemet: 
I det fremtidige danske VE-baserede energisystem vil der være en betydeligt større 
sammenhæng og afhængighed mellem de forskellige sektorer såsom el, varme, gas (fossilfri), 
industri og transport. Den såkaldte sektorkobling får stor betydning for den effektive udnyttelse 
af VE-ressourcerne og balanceringen af elsystemet med stor andel af varierende indfødning fra 
vind og sol.  
Da fjernvarmens rolle vil ændre sig markant, fra som elproducenter at have holdt hånden under 
forsyningssikkerheden i elsystemet til som kommende store elforbrugere også virke som en 
vigtig balancering af elsystemet. Fjernvarmen vil derfor fremover indgå i en helt central rolle i det 
nye sammenhængende energisystem, er det bliver derfor en vigtig opgave for Dansk Fjernvarme, 
at deltage aktivt i udviklingen af energisystemet og derigennem sikre fjernvarmens interesser.  

Med Dansk Fjernvarmes strategi og oprettelsen af det nye Producentforum, vil vi arbejde på at 
sikre os markant bedre placering i debatten om og indflydelse på fremtidens samlede 
energisystem, som vores rolle og betydning for energisystemet og samfundet berettiger os til.  
Dansk Fjernvarmes medlemmer råder over en meget vigtig del af de ressourcer, der skal indgå i 
det sammenhængende danske VE-baserede energi. 
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Energimarkedet:  
Driften af elsystemet er markedsbaseret, og der foregår en stadig udvikling af både de fysiske og 
finansielle markeder på både nationalt, nordisk og europæisk niveau. Mange medlemmer af 
Dansk Fjernvarme afsætter elproduktion i elmarkedet, og en del medlemmer sælger tillige 
systemydelser til Energinet. 

Fremover vil samspillet mellem de forskellige energisektorer blive intensiveret og i højere grad 
markedsbaseret. Rammerne for energimarkederne vil derfor få stor betydning for økonomien hos 
medlemmerne af Dansk Fjernvarme.  

Relationsskabelse:  
Da fjernvarmen i endnu højere grad i fremtiden vil indgå i et tæt og gensidigt afhængigt samspil 
med de øvrige energisektorer, er det vigtigt for Dansk Fjernvarme at indgå ligeværdigt i 
udviklingen af dette system. Dansk Fjernvarme ønsker at være en attraktiv og central 
samarbejdspartner for både myndigheder, politikere samt samarbejdspartnere. 
 

Faglige og personlige kompetencer for afdelingschefen og de 2 konsulenter: 

Afdelingschefen og den nye afdeling får direkte reference til Dansk Fjernvarmes direktør. 
Afdelingschefen vil tillige indtræde i Dansk Fjernvarmes ledelse. Afdelingschefen skal varetage 
og koordinere betjeningen af Dansk Fjernvarmes Producentforum. Dette sker under inddragelse 
af Dansk Fjernvarmes øvrige fagkonsulenter og herunder de nyansatte konsulenter i afdelingen. 

Faglige kompetencer:  

Afdelingschefen og de to konsulenter, skal tilsammen dække en bred vifte af kompetencer inden 
for elmarkedet. Særligt vil der blive lagt vægt på kendskab og erfaring med elmarkedsvilkår, 
systemydelser, tarifering i transmissions og distributionsnettet, regler for grænsehandel, 
miljøforhold på kraftværker. Da en overvejende del af markedsrammerne for energihandel 
fastlægges på nordisk og europæisk niveau, vil konsulenterne tillige skulle kunne indgå i det 
internationale samarbejde og overvågning og påvirkning af rammevilkår. 

Kendskab til og evnen til at udvikle Dansk Fjernvarmes arbejde med PtX og CCS-områderne og 
sektorkobling mellem energisystemer er ligeledes centrale kompetencer. 

Da den økonomiske regulering og markedsrammerne er tæt forbundne, skal konsulenterne have 
kendskab til eller forståelse for såvel reguleringen af elsektoren (elforsyningsloven) samt 
regulering af varmeforsyningen (varmeforsyningsloven) og på den baggrund kunne indgå i 
samarbejdet med reguleringsmyndighederne. Det er også essentielt at kandidaterne har 
kompetencer indenfor porteføljen af input til fremstilling af fjernvarme, ligesom konsulenterne 
gerne skal have gode kompetencer indenfor lovgivning, lovgivningsprocesser samt 
interessehåndtering overfor politikere og myndigheder samt medier.  

Det er en klar fordel, hvis kandidaterne og især afdelingschefen har erfaring med 
sekretariatsbetjening af bestyrelser, direktioner eller tilsvarende fra tidligere ansættelser.  
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Personlige kompetencer:  

Fælles for stillingerne gælder at kandidaterne er engageret og brænder for energiområdet, 
energipolitik, grøn omstilling og de spændende strategiske dagsordener, som hele tiden udvikles 
og ændres. Herudover lægger vi vægt på følgende egenskaber hos vores nye afdelingschef og 
konsulenter: 

Du er faglig stærk, erfaren og indsigtsfuld – med en naturlig nysgerrig lyst til at holde dig 
opdateret om udviklingstendenser på hele området og du har et stærkt drive. Du er en stærk 
kommunikator, både i skrift og tale. Du kan formidle systemforståelse og markedsforståelse i 
sammenhæng. Du kan ”oversætte” politiske beslutninger og fagligt input og kommunikere det 
tydeligt i skrift og tale, og du er erfaren med at stille dig op, tage rummet og holde indlæg. 

Du har en naturlig god evne i at opbygge og vedligeholde gode tillidsfulde relationer, baseret på 
høj integritet, faglighed og evnen til at udføre det aftalte. Med dette i bagagen er du en 
respekteret og værdsat samarbejdspartner for aktørerne. Du har mod til, konstruktivt og 
løsningsorienteret, at udfordre eksisterende arbejdsgange og rutiner, og hermed medvirke til at 
skabe smidighed og effektivitet.  

Mængden af opgaver og dagsorden er stor og spændende, hvorfor det er vigtigt at kunne 
prioritere i det væsentligste - det som giver medlemmerne og Dansk Fjernvarme værdi.                  
Du medvirker aktivt og konstruktivt til at alle aktørerne kan se værdien i, at Dansk Fjernvarme er 
en foretrukken og proaktiv samarbejdspartner.  

Konsulenterne skal kunne rådgive medlemsvirksomhederne om markedsregler og -forhold, men 
skal ikke påtage sig ansvar for medlemsvirksomhedernes konkrete dispositioner og strategier i 
markedet.  

For afdelingschefen lægger vi særligt vægt på gennemslagskraft og evnen til at samarbejde. Du 
er en holdspiller og samtidig stærk til at tilrettelægge og organisere opgaveløsningen og har 
fokus på at holde deadlines. 

Baggrund:  

De rette kandidater har relevant uddannelsesmæssig baggrund, samt betydelig erfaring fra et 
fjernvarme- eller energiselskab, andre brancheforeninger, myndigheder eller 
rådgivningsvirksomhed.  

Andet 

Vi tilbyder vore nye medarbejdere at arbejde i et stærkt fagligt miljø med stor handlefrihed og 
indflydelse, og med mulighed for personlig udfoldelse i et energifyldt, politisk og 
udviklingsorienteret miljø med højt til loftet og gode ansættelsesforhold. Stillingerne kan 
bestrides fra såvel Kolding som København. 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende test efterfulgt af en 
personlig dialog herom hos MUUSMANN i Aarhus. 

 


