
 
 

 

 

 

Ny direktør til Sønderborg Forsyning 

Tidligere direktør for Strategi og Kommunikation ved Energinet, Hans Erik Kristoffersen, er fra 1. september 

2019 ny direktør for Sønderborg Forsyning.  

Med valget af 53-årige Hans Erik Kristoffersen får Sønderborg Forsyning en direktør med solid erfaring fra 

både ambitiøse anlægsopgaver og omfattende driftsaktiviteter samt et stærkt netværk i 

forsyningssektoren. Bestyrelsesformand Tom Hartvig Nielsen glæder sig til det fremtidige samarbejde: 

- Vi har haft et særdeles stærkt ansøgerfelt med mange højt kvalificerede kandidater, og i bestyrelsen er vi 

ikke i tvivl om, at vi har fundet den rette mand, siger Tom Hartvig Nielsen. 

Nu ser vi fremad 

Det var et enigt ansættelsesudvalg med konstitueret direktør for Sønderborg Forsyning, Kjeld Kückelhahn, i 

spidsen, der valgte af indstille den 53-årige Hans Erik Kristoffersen til ansættelse.  

Kjeld Kückelhahn har været konstitueret direktør for Sønderborg Forsyning siden marts i år, hvor 

bestyrelsen valgte at opsige samarbejdet med den tidligere direktør efter et fejlslagent udbud om 

affaldsindsamling.  

 



 
 
 

- Kjeld Kückelhahn har gjort et fornemt arbejde, og nu er det tid til at se fremad. Med Hans Erik 

Kristoffersen bag roret er vi tilbage på sporet og klar til at tage hånd om de mange udfordringer, fremtiden 

byder på, siger Tom Hartvig Nielsen og nævner som eksempler opførelsen af et nyt centralt renseanlæg 

samt indførelsen af et nyt affaldssorteringssystem, der fra 2020 vil bringe Sønderborg helt i front for den 

grønne omstilling. 

At Sønderborg fortsat vil være en af Danmarks mest ambitiøse og innovative kommuner på miljøområdet, 

har også stor betydning for Borgmester Erik Lauritzen, der udtrykker stor tilfredshed med valget af 

forsyningsselskabets nye direktør. 

- Hans Erik Kristoffersen har den helt rigtige miljøprofil og dermed de nødvendige kompetencer og rette 

visioner til at sætte retningen for Sønderborg Forsyning, siger Erik Lauritzen. 

 

 

 

FAKTA 

Om Sønderborg Forsynings nye direktør 

Hans Erik Kristoffersen er 53 år og bosiddende i Kolding, uddannet cand.oecon ved Aalborg 

Universitet. 

• 2006 – 2019: Ansat i ledende stillinger ved Energinet, fra 2014 – 2019 som direktør 

for Strategi og Kommunikation  

• 2002 – 2006: Chefkonsulent i DI 

• Tidligere formand for udvalg for vedvarende energi i den europæiske 

samarbejdsorganisation ENTSO-E  

• Tidligere medlem af Energiudvalget i DI og en række bestyrelser i Energinets 

datterselskaber 

 


