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 Opdragsgiver Frederiksberg Forsyning 
 

 Adresse Stæhr Johansens Vej 38 
   2000 Frederiksberg 
 
 Telefon 38 18 50 00 

 
 Stillinger Leder for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet 
  Leder for Plan og Projekt - Bæredygtig energi 
 
 Refererer til Chef for Plan og Projekt Henrik Bay 
 
 Ansættelsesforhold Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. For-

ventet lønniveau ca. 70.000 kr. pr. måned, inkl. pension. 
   

Tiltrædelse: 1. november 2021 gerne før. 
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Chef for Plan og Projekt Henrik Bay  
  Telefon: 30 76 63 31 

 
  eller 
 
  Lars Muusmann, MUUSMANN 

Telefon: 40 76 72 27 
 
  Se Frederiksberg Forsynings hjemmeside 
  www.frb-forsyning.dk  
 
 Ansøgningsfrist Tirsdag den 31. august 2021   
   
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som an-

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

     
  1. samtaler:  Tirsdag den 7. september 2021 og 
   Torsdag den 9. september 2021 
  Test: Mandag den 13. september 2021 
   Tirsdag den 14. september 2021 

    2. samtaler: Onsdag den 22. september 2021 

Testforløb gennemføres på MUUSMANNs kontor i Køben-
havn. 

http://www.frb-forsyning.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Indledning 

Frederiksberg Forsyning er dit lokale forsyningsselskab på Frederiksberg. Kernen af vores arbejde 
er at sikre Frederiksberg stabil og sikker adgang til klimavenlig vand og energi af høj kvalitet. Det 
gør vi ved at levere gas, vand, fjernkøling og –varme, producere vindenergi samt bortlede regn- og 
spildevand. 

Frederiksberg er byens grønne hjerte, og hos Frederiksberg Forsyning arbejder vi målrettet for at 
sikre livskvalitet og bæredygtighed i kundernes dagligdag og lokalsamfundet på Frederiksberg – nu 
og i fremtiden. Derfor bidrager vi aktivt til byens klimasikring og bæredygtige udvikling, og vi arbej-
der hele tiden på at udvikle nye og mere bæredygtige løsninger inden for vand og energi i samar-
bejde med udvalgte partnere og interessenter. 

Vi er ambitiøse, hvad angår arbejdet med bæredygtighed – både på vores egne og kundernes veg-
ne. Den grønne omstilling og FN's Verdensmål er sat højt på vores strategiske dagsorden, og vi har 
en målsætning om at blive en CO2-neutral virksomhed inden 2030. 

Vi vil samtidig gerne inspirere borgere, de lokale virksomheder og resten af vores lokalsamfund til 
grønnere valg og vaner. Vi - ca. 155 kompetente medarbejdere - står til rådighed til at hjælpe kun-
der til mere bæredygtigt forbrug af vand og energi med omtanke for både klimaet, os selv og hin-
anden. 

Frederiksberg Forsyning A/S er et serviceselskab i Frederiksberg Kommunes energikoncern, 
som ejes 100 % af Frederiksberg Kommune. 

Som arbejdsplads er Frederiksberg Forsyning kendetegnet af en venlig men ambitiøs kultur. 
Medarbejderne har et højt fagligt kompetenceniveau og er drevet af stor ansvarlighed i forhold 
til varetagelsen af opgaverne, og ambitionerne er høje. 

Frederiksberg og Frederiksberg Forsyning står over for mange væsentlige og udfordrende op-
gaver i de kommende år, der skal sikre borgere og virksomheder i Frederiksberg Kommune en 
bæredygtig forsyning af vand, fjernvarme og fjernkøling, håndtering af spildevand og skybruds-
sikring. De to største opgaver er at klima- og skybrudssikre Frederiksberg samt at sikre at Fre-
deriksberg Kommunes mål om at byen skal være CO2 – neutral i 2030. 

Løsningen af disse opgaver stiller nye krav til de måder, hvorpå Frederiksberg Forsyning arbej-
der internt i virksomheden og eksternt i forhold til selskabets mange interessenter. 

For at understøtte dette har Frederiksberg Forsyning medio juni 2021 besluttet at gennemføre 
en ny organisering. Der etableres således en ny samlet afdeling, som skal varetage både plan-
lægning og projektgennemførsel på tværs af alle forsyningsområderne – vand, spildevand, her-
under skybrudsikring, fjernvarme, fjernkøling og selskabets aktiviteter inden for vind og anden 
vedvarende energiproduktion. 

Den nye afdeling vil blive ledet af chef for Plan og Projekt Henrik Bay. De to ledere for Plan og 
Projekt vil referere til chefen for Plan og Projekt og sammen med denne udgøre afdelingens 
samlede lederteam med det mål at skabe synergier og sikre realiseringen af potentialer og de 
gevinster, den nye organisering giver mulighed for. 

Den ene af de to ledere for Plan og Projekt vil få ansvar for Rent vand og sanitet, dvs. vandforsy-
ning, herunder grundvand, kloak, spildevand og skybrudssikring. 
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Den anden af de to ledere for Plan og Projekt vil få ansvar for Bæredygtig energi, dvs. fjernvar-
me, fjernkøling samt selskabets aktiviteter inden for vedvarende energiproduktion, herunder 
ejerskab af vindmøller og solceller. 

Strategi og økonomi 

Ambitioner og forretningsmodel 

Frederiksberg Forsyning er ambitiøs i arbejdet med bæredygtighed – både på egne og kunder-
nes vegne. Den grønne omstilling og FN’s Verdensmål er sat højt på den strategiske dagsorden, 
og selskabet har en målsætning om både at blive en CO2-neutral virksomhed inden 2030, og 
samtidig hjælpe Frederiksberg Kommune og byen med samme mål. Vi er fundamentet, byen 
skal stå på. 

Frederiksberg Forsyning vil samtidig gerne inspirere borgere, de lokale virksomheder og resten 
af lokalsamfundet til grønnere valg og vaner. Derfor står selskabets kompetente medarbejdere 
til rådighed til at hjælpe kunder til mere bæredygtigt forbrug af vand og energi med omtanke for 
både klimaet, os selv og hinanden. 

 

Frederiksberg Forsyning står overfor at udmønte disse ambitioner i en ny strategi, som er under 
udarbejdelse. 

Frederiksberg Forsyning driver aktiviteter inden for flere forsyningsarter. Det omfatter drift, 
vedligehold og udvikling af forsyningsnet samt – afhængigt af forsyningsart - produktion på eg-
ne anlæg og salg til kunder. Selskabets overordnede forretningsmodel ser således ud: 
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Frederiksberg Forsyning tager sit samfundsmæssige ansvar alvorligt. Det gælder i forhold til 
miljø- og klimapåvirkning, men også i forhold til at udvise god forretningsadfærd præget af påli-
delighed og høj integritet. Ligeledes har Frederiksberg Forsyning udarbejdet en række politik-
ker, der bl.a. skal sikre diversitet blandt medarbejderne, herunder opnåelse af mål for repræ-
sentation af kvinder blandt selskabets ledere og medarbejdere, og godt og sikkert arbejdsmiljø. 
Se nærmere om Frederiksberg Forsynings arbejde med samfundsansvar i Årsrapport 2020, der 
kan ses her. 

Økonomi 

Frederiksberg Forsyning har en sund økonomi. Størstedelen af selskabets aktiviteter er under-
lagt offentlig regulering, der har til formål at sikre, at indtægter og udgifter balancerer over tid, 
og – for visse forsyningsarter – at der løbende opnås en mere effektiv drift og dermed lavere 
priser for kunderne. 

Frederiksberg Energi-koncernen havde i 2020 en nettoomsætning på 604 mio. kr. 

https://www.frb-forsyning.dk/om-os/energikoncernen/aarsrapport
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Organisation 

Frederiksberg Forsyning A/S indgår i Frederiksberg Energi-koncernen, der ejes 100 pct. af Fre-
deriksberg Kommune. Frederiksberg Forsyning A/S er koncernens serviceselskab, hvor alle 
koncernens medarbejdere er ansat. 

Den overordnede ledelse af Frederiksberg Forsyning udgøres af koncernens bestyrelse. Besty-
relsen har 11 medlemmer, hvoraf syv er udpeget af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kom-
mune, og fire er valgt af koncernens medarbejdere. Borgmester Simon Aggesen er formand for 
bestyrelsen.  

Frederiksberg Forsyning A/S er organiseret som følgende: 

 

Chefgruppen består udover den adm. direktør af cheferne for afdelingerne. 

Afdelingen Plan og Projekt blev etableret i forbindelse med en ny organisering af selskabets ak-
tiviteter i juni 2021 med henblik på at styrke samarbejdet og skabe et ensartet planlægnings-
grundlag på tværs af planlægning og projektaktiviteter og på tværs af forsyningsområderne 
samt skabe en tydeligere og mere ensartet grænseflade mod Frederiksberg Forsynings mange 
interessenter. 

Lederen for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet får ansvaret for afdelingens opgaver inden 
for vandforsyning, spildevand mv. og vil være personaleleder for ca. 10 medarbejdere, der er li-
geligt fordelt mellem planlægnings- og projektopgaver. 
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Lederen for Plan og Projekt - Bæredygtig energi får ansvaret for afdelingens opgaver inden for 
bl.a. fjernvarme og fjernkøling og vil være personaleleder for ca. 7 medarbejdere, hvoraf 4 pri-
mært arbejder med planlægningsopgaver, mens 3 primært arbejder med projektrelaterede op-
gaver. 

Opgaverne 

De tre primære opgaver i Plan og Projekt er: 

• Effektiv gennemførelse af anlægs- og udviklingsprojekter 
• Governance af netselskaberne og sikre deres optimale udvikling 
• Udvikle det fundament som byen skal udvikles på de næste mere end 100 år 

De to nye ledere for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet henholdsvis Bæredygtig energi får 
ansvaret for disse opgaver på de respektive forsyningsområder. 

I forhold til styringen af netselskaberne og netaktiverne er der fokus på: 

Effektiv og sikker forsyning 
• Frederiksberg Forsynings plangrundlag 
• Økonomiske modeller og (samstemt) udarbejdelse af budgetter i overensstemmelse med 

den gældende økonomiske regulering af forsyningsaktiviteter 
• Modeller for forsyningssikkerhed 
• Drift- og kvalitetsbeskrivelser, herunder sikring af overholdelse af relevante offentlige kvali-

tetskrav og -standarder som fx kvalitetsledelsessystem (ISO 9001) på gasområdet 
• Tekniske leveringsbestemmelse 
• Digitalisering og styr på data som forudsætning for (forsynings)sikkerhed 
• Effektiv eksekvering af projekter 

 
Kundeorientering 
• Leveringsbestemmelser 
• Kundekontakt, herunder opprioritering af samarbejdet med de større virksomheder 

 
Bæredygtig forsyning 
• ”Byens kredsløb”, sektorkobling, reducering af drivhusgasudledningen, mindre forbrug af 

knappe ressourcer mv. 
• Samarbejde med eksterne parter – Frederiksberg Kommune, private virksomheder og 

aktører, CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab – fjernvarme), HOFOR m.fl. 

Ved udførelsen af disse opgaver skal de to nye ledere for Plan og Projekt sikre et godt internt 
samarbejde. Det gælder både internt i Plan og Projekt, hvor der skal sikres kvalitet i samarbej-
det mellem lederne i Plan og Projekt og projektledere samt de eksterne udførende virksomhe-
der, så projekter realiseres effektivt. Også samarbejdet med den del af organisationen, der dri-
ver de forskellige forsyningsarter - Drift – har stort fokus, ligesom samspillet med de tværgåen-
de funktioner som fx Økonomi og IT skal være velfungerende. 

En meget væsentlig del af Frederiksberg Forsynings aktiviteter gennemføres i formelle og 
uformelle eksterne samarbejder. Begge ledere for Plan og Projekt vil skulle indgå som konstruk-
tive medspillere i disse samarbejder. 
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Relationen til og samarbejdet med Frederiksberg Kommune er i den forbindelse afgørende, og 
et af formålene med den nye organisering er at styrke samarbejdet yderligere. Som ejer har 
Frederiksberg Kommune klare forventninger til, at Frederiksberg Forsyning bidrager til at op-
fylde kommunens ambitioner om bæredygtighed, hvad enten det gælder klimaneutralitet eller 
begrænsning af de negative konsekvenser for borgerne ved skybrud. Som myndighed har Fre-
deriksberg Kommune ansvaret for den overordnede planlægning på både vandområderne og 
fjernvarmeområdet og for at sikre, at fx drikkevandskvaliteten overholder de til enhver tid gæl-
dende krav. Det vil være en central opgave for de to nye ledere for Plan og Projekt at opbygge 
stærke og tillidsfulde relationer til de relevante medarbejdere i Frederiksberg Kommune. 

Tilsvarende skal de to nye ledere for Plan og Projekt indgå i samarbejder inden for rammerne af 
de fælleskommunale selskaber som fx CTR og Biofos og med nøgleaktører som HOFOR og Kø-
benhavns Kommune. Endelig ønsker Frederiksberg Forsyning at komme tættere på kunderne, 
navnlig de større virksomheder som Novozymes, med henblik på at afdække muligheder som fx 
reduceret vand- og varmeforbrug, der kunne være til gavn for både virksomheden og Frederiks-
berg Forsyning. 

I forhold til anlægs- og udviklingsprojekterne vil der i forhold til Frederiksberg Forsynings egne 
projekter være fokus på effektiv gennemførelse gennem den fortsatte implementering af Fre-
deriksberg Forsynings projektmodel. Projektmodellen sikrer en klar struktur fra idéfasen over 
opstart, planlægning og udførelse til projektafslutningen.  

Leder for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet 

Udover de allerede omtalte opgaver vil lederen for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet få an-
svaret for planlægnings- og projektopgaver inden for drikkevandsforsyning, herunder grund-
vand, kloakering, spildevand og skybrudssikring. Det drejer sig bl.a. om: 

• Skybrudsplan med budget på 2,2 mia. kr. (i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Kø-
benhavns Kommune og HOFOR) 
o Anlæg af skybrudstunneler 
o Andre anlæg 
o Skybrudssekretariat 
o Private anlæg 

• Regnvandsplan 
• Anlægsprojekter på kloakområdet (15-18 mio. kr. årligt) 
• Flytningen af BIOFOS (i samarbejde med øvrige BIOFOS-ejere) 
• Nyt vandværk – opførelse påbegyndt oktober 2020 med forventet idriftsættelse i 2022 (275 

mio. kr.)  
• Nye indvindingsboringer i Frederiksberg Kommune 
• Lokal afledning af regnvand i Københavns Zoo 
• ISO-certificering i forhold til dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) 

Lederen for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet vil gennem sine opgaver også have ansvar for 
følgende datterselskaber i Frederiksberg Energi-koncernen: 

• Frederiksberg Vand A/S (netselskab) 
• Frederiksberg Kloak A/S (netselskab) 
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Lederen for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet vil få budgetansvar i forhold til projekter og 
forretningsansvar for forretningsområdet. Desuden vil lederen for Plan og Projekt skulle lede og 
have personaleansvar for ca. 10 af afdelingens medarbejdere. 

Leder for Plan og Projekt - Bæredygtig energi 

Udover de allerede omtalte opgaver vil lederen for Plan og Projekt - Bæredygtig energi få ansva-
ret for planlægnings- og projektopgaver inden for fjernvarme, fjernkøling, bygas og vedvarende 
energi. Det drejer sig bl.a. om: 

• Renoveringsplan Fjernvarme 
• Etablering af varmepumpe (50 mio. kr.) 
• Overgang til lavtemperatur fjernvarme på Hospitalsgrunden 
• Reducere CO2-udledning i overensstemmelse med Paris-aftalen og Frederiksberg Kommu-

ne klimamål 
o Tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om identifikation og realisering af mu-

ligheder for at reducere drivhusgasudledningen i kommunen 
o Mere vind, sol og flere varmepumper 
o Tættere på kunden (fokus på effektiv energianvendelse) 
o Udvikle plangrundlag for VE 

• Udvikle Fjernkøl, herunder sikre sammenhæng mellem kommercielle muligheder og de tek-
niske muligheder for produktionen af fjernkøling 
o Optimere eksisterende anlæg 
o Nysalg på grundlag af eksisterende anlæg 
o Nysalg på grundlag af nye anlæg 

• Udvikle WiFi/Smart city   
• Afvikle brugen af naturgas 
• ISO 9001-certificering i forhold til bygas 

Lederen for Plan og Projekt - Bæredygtig energi vil gennem sine opgaver også have ansvar for 
følgende datterselskaber i Frederiksberg Energi-koncernen: 

• Frederiksberg Fjernvarme A/S (netselskab) 
• Frederiksberg Fjernkøling A/S (netselskab) 
• Frederiksberg Bygas A/S (netselskab) 
• Frederiksberg Vedvarende Energi A/S (ejer af fire af koncernens vindmøller) 
• Frederiksberg Vind A/S (ejer to af koncernens vindmøller) 

Lederen for Plan og Projekt - Bæredygtig energi vil få budgetansvar i forhold til projekter og for-
retningsansvar for forretningsområdet. Desuden vil lederen for Plan og Projekt skulle lede og 
have personaleansvar for ca. 7 af afdelingens medarbejdere. 

Faglige og personlige kompetencer 

De to nye ledere for Plan og Projekt skal med energi og engagement bidrage til udviklingen af 
Frederiksberg Forsyning med fokus på at skabe innovative løsninger for større bæredygtighed – 
miljømæssigt, socialt såvel som økonomisk – til gavn for borgere og virksomheder i Frederiks-
berg Kommune. Stærke udviklingskompetencer og evne til at søge inspiration udefra skal være 
fremtrædende i profilerne. 



   

10   
 

Det er afgørende, at de to nye ledere for Plan og Projekt kan udfylde rollen som stærke faglige 
ledere, der kan coache og sparre med projektledere og afdelingens øvrige medarbejdere. Bety-
delig erfaring med og indsigt i vandområdet henholdsvis klima- og energiområdet gennem tidli-
gere ansættelser i fx andre forsyningsselskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder, tekniske 
afdelinger i kommuner eller statslige institutioner er en forudsætning. 

Ledelseserfaring, herunder erfaring med budgetansvar for projekter og/eller forretningsansvar 
for et forretningsområde, vil være en fordel, men er ikke et krav. Viljen til og talent for ledelse er 
dog selvsagt afgørende.  

De to nye ledere for Plan og Projekt har formentlig en uddannelse som civilingeniør eller anden 
akademisk uddannelse. Dette er ikke et krav, og ansøgere med anden uddannelsesmæssig bag-
grund (fx maskinmester) vil kunne komme i betragtning. 

For leder for Plan og Projekt - Rent vand og sanitet vil der derudover blive lagt vægt på følgende 
faglige kompetencer: 

• Stor indsigt i og viden om områderne kloak og spildevand samt skybrudssikring 
• Indsigt i og kendskab til områderne drikkevand og grundvand 
• Erfaring med gennemførelse af anlægsprogrammer og store anlægsprojekter. Ledelseser-

faring i forhold til anlægsprojekter vil være en fordel 
• Kendskab til og forståelse af den relevante sektorregulering, herunder den økonomiske re-

gulering og benchmarking 

For leder for Plan og Projekt - Bæredygtig energi vil der derudover blive lagt vægt på følgende 
faglige kompetencer: 

• Stor indsigt i og viden om områderne fjernvarme og fjernkøling 
• Indsigt i og kendskab til vedvarende energikilder som vind, sol og geotermi samt de bredere 

muligheder for at reducere udledning af drivhusgasser og måling af klimabelastning (”car-
bon footprint”) 

• Erfaring med gennemførelse af store anlægsprojekter. Ledelseserfaring i forhold til an-
lægsprojekter vil være en fordel 

• Kendskab til og forståelse af den økonomiske regulering af fjernvarmesektoren 

De to nye ledere for Plan og Projekt har i øvrigt følgende personlige kvalifikationer: 

• Stærke relationelle kompetencer og være åbne, tillidsskabende og troværdige i deres tilgang 
til andre mennesker, hvad enten der er tale om medarbejdere eller samarbejdspartnere 

• Have en inddragende ledelsesstil, hvor forandringer gennemføres på måder, hvor medarbej-
dernes tryghed i forhold til egen arbejdssituation sikres bedst muligt 

• Lydhøre over for andres synspunkter, men kunne stå fast og udfordre andre i forhold til, hvad 
der tjener Frederiksberg Forsynings interesser 

• Strukturerede, beslutningsdygtige og evne at prioritere 
• Have en ”praktisk” tilgang og kunne sætte handling bag ord – så beslutninger og planer im-

plementeres og realiseres effektivt 
• Være holdspillere og – sammen med det øvrige ledelsesteam i Plan og Projekt – udøve mar-

kant og tydelig faglig ledelse. Følge op, sætte retning og skabe rammer for samarbejde og 
faglig udvikling 
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Ansættelsesvilkår, personalegoder mv. 

Kandidater med en akademisk baggrund vil blive indplaceret i Frederiksberg Forsynings lokale 
AC-overenskomst, der har en pensionssats på 16,9 pct. og inkluderer flextid. 

Kandidater med en maskinmesterbaggrund vil blive ansat uden for overenskomst med en pen-
sionsordning, hvor medarbejderen obligatorisk betaler 5 pct. og selskabet 10 pct., og hvor løn-
nen vil tage højde for eventuel overtid. 

For begge stillinger gælder desuden, at der vil være et ferietillæg på 2 pct. samt 7 ugers fri (5 
ugers ferie, 5 feriefridage og 5 lukkedage). 

Frederiksberg Forsyning har derudover frokost- og frugtordninger, ligesom der er adgang til et 
veludstyret fitnessrum med holdtræning og en massageordning. Selskabet understøtter ligele-
des forskellige sportsaktiviteter og andre arrangementer. 

Lokaliteten betyder, at der ikke er mulighed for bilparkering, hvorfor medarbejderne må anven-
de alternative transportmidler til og fra arbejde. Frederiksberg Forsyning ligger tæt ved metro-
en og S-togsstationer. 

Andet 

Kandidater til stillingerne skal være indstillede på at gennemføre en ledelsestest hos MUUS-
MANN. 

 


