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Indledning 
Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. søger ny direktør til kontoret på Vestergade 86, 1., 5000 
Odense C. 
 
Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. har indgået aftale med Mercuri Urval om samarbejde om 
rekruttering og udvælgelse af den nye direktør. 
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af samtaler med en række 
nøglepersoner i Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. Notatet tjener som uddybende information til 
potentielt interesserede kandidater samt som ramme for ansættelsesudvalgets arbejde med at finde 
den rette kandidat til stillingen som direktør. Du kan finde yderligere detaljerede oplysninger om 
Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. her samt i bilag.  
  
Mercuri Urval samarbejder i ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget, der består af følgende 
personer: 

 Per Bødker Andersen, medlem af byrådet i Kolding og bestyrelsesformand i Dansk Restprodukt-
Håndtering A.m.b.a.  

 Svend F. Andersen, formand for Aars Fjernvarme og næstformand i Dansk Restprodukt-
Håndtering A.m.b.a. 

 Annemette Fuglsang, direktør i Renosyd 

 Medarbejderrepræsentant. 
 
Bestyrelsen i Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. har ansættelseskompetencen. 
 
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til 
at kontakte Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon (+45) 4045 3435 med henblik på en 
uforpligtende drøftelse af eventuelle muligheder i stillingen. DRH informeres ikke om sådanne 
henvendelser. 

 
I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til nuværende direktør 
Jens Borup Kallesøe på telefon (+45) 6611 7060 og bestyrelsesformand Per Bødker Andersen på 
telefon (+45) 4019 1500. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-05684). Ansøgningsfristen udløber den 3. december 2018, kl. 10.00. 

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. (DRH) 
DRH er et dansk selskab, som håndterer røggasrensningsprodukter til videreudnyttelse eller bort-
skaffelse. Ved forbrænding af ikke genanvendeligt husholdnings- og erhvervsaffald udvikles be-
tydelige mængder energi, som nyttiggøres i den danske el- og varmeforsyning. Røgen fra af-
brændingen renses, inden det slippes ud i atmosfæren, hvor resterne fra denne proces udgør røg-
gasrensningsprodukter (flyveaske). DRH varetager transporten og slutdisponeringen af flyveasken 
på vegne af affaldsenergianlæggene og er således garant for, at restmængden håndteres 
miljømæssigt korrekt og økonomisk forsvarligt. 
 
Selskabet blev stiftet i 1993 som et samarbejde blandt en række danske affaldsenergianlæg, som et 
andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Samarbejdet blev etableret på baggrund af 
forskellige faktorer; en stigende produktion af restprodukter fra røggasrensning, den daværende 
bortskaffelsesreform, de miljømæssige krav vedrørende deponering og en henstilling til etablering af 
en frivillig løsningsmodel fra Miljøstyrelsen til de danske affaldsenergianlæg. 
 

http://www.drh-amba.dk/
http://www.mercuriurval.dk/
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Ligesom i dag var formålet dengang at nyttiggøre eller bortskaffe restproduktet fra røggasrensnings-
processen. DRH har siden sin stiftelse udført omfattende forsøg med rensning af restprodukterne 
med formålet at udvikle metoder til stabilisering af restprodukterne, før de på miljørigtig vis de-
poneres på udvalgte, kystnære depoter. 
 
DRH udviklede som de første i Danmark en succesfuld behandlingsmetode til stabilisering af 
restprodukterne ved brug af vand og kuldioxid. Metoden var implementeringsklar, men i 2002 
besluttede selskabet at sætte metoden i bero, da de politiske forudsætninger for at implementere 
konceptet i danske behandlingsanlæg havde ændret sig. DRH har i de senere år etableret en række 
udviklingstiltag med det formål at øge ressourceudnyttelsen af restprodukterne og bidrage til den 
cirkulære økonomi. 
 
I dag varetager DRH ca. 40 % af det danske marked for restprodukthåndtering fra 
affaldsenergianlæggene. DRH udfører samtlige faser af restprodukthåndteringen, såsom prøveud-
tagning, analyse, ansøgning til myndigheder samt afhentning og transport til slutbehandling i 
udlandet. Selskabet eksporterer således til samarbejdspartnerne indenfor behandling af røggasrens-
ningsprodukterne, som er beliggende i henholdsvis Norge og Tyskland. Op mod 90 % af restpro-
dukterne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som efterfølgende anvender disse som byggemateriale. 
 
I forbindelse med eksport og håndtering af flyveaske varetager DRH de administrative opgaver, 
indhentning af de nødvendige tilladelser og den fysiske transport af restprodukterne. Transporten 
udføres i samarbejde med EUROBULK Logistics, som er hovedleverandør med baggrund i et EU-
udbud. 

Håndtering af restprodukter 

I Danmark er der gode rammebetingelser for affaldsforbrænding, hvilket hovedsagligt skyldes den 
store udbredelse af fjernvarmenettet, der gør det muligt at udnytte varmen fra affaldsenergi-
anlæggene, samt den eksisterende lovgivning om miljøbeskyttelse, varmeforsyning og elforsyning. 
Som det første land i Europa gennemførte Danmark i 1997 et forbud mod deponering af 
forbrændingsegnet affald, hvilket gør, at Danmark er et af de lande i Europa, som mest effektivt 
energiudnytter det affald, der hverken kan genbruges eller genanvendes. Affaldsenergianlæggene, 
som producerer varme og elektricitet til danske husholdninger, leverer ca. 30 % af den samlede 
fjernvarme i Danmark. Forbrændingsprocessen kan ses i bilag 1. 
 
DRH’s kerneopgave omfatter blandt andet udførelse af de administrative opgaver i forbindelse med 
deponeringsopgaven, transport af affaldsmaterialet, udvikling af processer til rensning af rest-
produktet og selve udførelsen af rensnings-, genanvendelses-, og efterbehandlingsopgaver i 
forbindelse med håndtering af restprodukterne. Herforuden håndterer DRH bestillinger og salg af 
aktivt kul, som affaldsenergianlæggene, både i og udenfor ejerkredsen, benytter i 
røggasrensningsprocessen af kviksølv og dioxiner. 

Selskabets målsætninger 

I forbindelse med ansættelsen af den nye direktør, ønsker selskabet at tage det næste skridt og 
udvikle virksomhedens håndtering af kerneopgaven, men også at undersøge og afdække nye 
forretningsområder og samarbejdsprojekter. Andre danske affaldsenergianlæg udenfor ejerkredsen 
af DRH har udtrykt interesse for, at deltage i udviklingsarbejdet og understøtte den innovation, som 
er nødvendig for at øge ressourcegenvindingen i Danmark. En af selskabets klare målsætninger 
således, at undersøge hvordan DRH ved hjælp af samarbejder og udviklingsarbejde kan tage de 
næste  skridt. 
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DRH ønsker at være den samlende organisation og stå i spidsen for den innovation, som branchen 
står overfor. Selskabet ønsker at udfylde rollen som videncenter for branchen og være den tekniske 
og faglige kapacitet, som både myndigheder og virksomheder konsulterer i spørgsmål om 
genindvinding af ressourcer fra restprodukter. Der vil således være en forventning om, at den nye 
direktør for DRH går i spidsen for at indgå i udviklingsprojekter, som ikke blot fremmer teknologien 
og forståelsen for restprodukthåndtering på miljøbevidst vis, men som også er med til at samle 
branchen om arbejdet mod cirkulær økonomi og ressourcegenvinding. 
 
I forbindelse med ovenstående er det besluttet, at en ny kommunikationsstrategi skal udvikles og 
implementeres. Det er en klar målsætning, at udvikle DRH’s brand, som et innovativt selskab der 
samler branchen og går forrest i udviklingsprojekter. Formålet med kommunikationsstrategien er 
først og fremmest, at skabe en attraktiv profil for relevante samarbejdspartnere, som kan lede til 
yderligere samarbejdsprojekter. Ydermere er formålet, at sende et signal til branchen om DRH’s 
bæredygtige indsats i forbindelse med ressourcegenvindingen, for derigennem at opbygge et stærkt 
netværk, som kan være med til at udvikle virksomheden både teknisk og driftsmæssigt. 
 
Et af selskabets mål er at sikre en høj miljøprofil og at selskabet arbejder for – på ejernes vegne – at 
opfylde kravene til cirkulær økonomi ved at øge ressourcegenvindingen. I forbindelse hermed har 
DRH udarbejdet en kvalitets- og miljøpolitik, og selskabet er certificeret efter både ISO 9001 og 
14001. Dette medvirker til at sikre, at både de nuværende og nye kunder oplever høj grad af 
sikkerhed og tilfredshed, ligesom myndighederne oplever høj grad af tillid. DRH’s kvalitets- og 
miljøpolitik kan læses her. det er selskabets mål at fastholde disse certificeringer i fremtiden. 

Situationen 
DRH opererer i et komplekst marked for håndtering af restprodukter, hvor der kun er få spillere. På 
vegne af de ejende affaldsenergianlæg varetager selskabet udbuddet af transport og 
slutdisponering, som udgør en stabil kerneforretning. På nuværende tidspunkt samarbejder DRH 
med to primære aftagere af flyveaske. Den nye direktør står således overfor et udviklingsarbejde i 
forhold til at undersøge aftagermarkedet og skabe strategiske samarbejder, som kan bidrage til 
større robusthed i markedet. 
 
I 2016 gennemførte selskabet et strategiarbejde med det formål at styrke og udvikle mulighederne 
for øget ressourcegenvinding fra restprodukterne. I 2017 godkendte selskabets bestyrelse den nye 
strategi med fokus på sikring af den nuværende, effektive drift og deltage aktivt i branchens 
teknologiske udvikling.  
  
Som led i strategiarbejdet indgik bestyrelsen et strategisk samarbejde mellem DRH og AFATEK A/S, 
som behandler og genanvender restproduktet, slagge, fra affaldsforbrænding. Formålet med 
samarbejdet var at udnytte synergien i begge selskabers erfaringer med ressourcegenvinding og 
samarbejdet blev indledt med henblik på drifts- og teknologiudvikling. Det har dog ikke været muligt 
at skabe den rette og gensidigt fordelagtige samarbejdsaftale, hvorfor begge parter i 2018 blev enige 
om at afslutte arbejdet mod en fremtidig fusion af de to selskaber. 
 
Administrerende direktør for AFATEK A/S, Jens Borup Kallesøe, har med udgangspunkt i oven-
nævnte samarbejde varetaget rollen som direktør for DRH siden 2016. I forbindelse med indstillingen 
af fusionsplanerne, søges en ny direktør til at varetage drifts- og udviklingsarbejdet i DRH.  
 
Den nye direktør forventes at tiltræde den 1. februar 2019. 

http://www.drh-amba.dk/om-drh/kvalitetspolitik
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Organiseringen 
Selskabet er ejet af elleve danske affaldsenergiselskaber, som er andelshavere: 

 AffaldPlus, Næstved 

 ARGO, Roskilde 

 Bornholms Affaldsbehandling, Rønne 

 Energnist, Herning 

 Norddjurs Kommune 

 Norfors, Hørsholm 

 Reno-Nord, Aalborg 

 Renosyd, Skanderborg 

 Sønderborg Kraftvarmeværk, Sønderborg 

 Vestforbrændingen, Glostrup 

 Aars Fjernvarme, Aars. 
 
DRH’s øverste myndighed udgøres af to repræsentanter fra hver af de elleve andelshavere 
(repræsentantskabet). På det årlige repræsentantskabsmøde i maj vælges en bestyrelse, som 
består af fem medlemmer og en observatør fra Dansk Affaldsforening. Bestyrelsen udgør selskabets 
topledelse. 
 
Figur 1: DRH’s organisation 

 
 

Det er bestyrelsens ansvar at ansætte direktøren. Direktøren har - sammen med bestyrelsen - 
ansvaret for at sikre en forsvarlig ledelse af selskabets virksomhed. 
 
Det daglige og operationelle arbejde i DRH udføres i dag af tre medarbejdere foruden direktøren, 
som koordinerer samarbejdet med ejerkredsen og eksterne samarbejdspartnere, og varetager de 
administrative opgaver i forhold til restprodukthåndteringen i genvindingsprocessen. 
 
Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet og udførende i forhold til 
udbudsforretninger, strategiplanen, samt selskabets udviklingsopgaver.  
 
DRH’s vedtægter og samarbejdsaftale kan læses her. 

http://www.drh-amba.dk/images/stories/DRH-vedtaegter.pdf
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Stillingen som direktør 
Som direktør for DRH refererer du til bestyrelsen. Du bliver en del af en ambitiøs branche, hvor der 
er mulighed for at skabe store resultater med positiv og miljørigtig indflydelse på ressourcegen-
vindingen i Danmark. 
 
Den nye direktør for DRH får ansvaret for: 

 Den daglige ledelse af organisationen 

 Forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder 

 Planlægning og gennemførelse af EU-udbud med kontraktopfølgning 

 Planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekter 

 Udviklingen af selskabets kommunikationsplan. 
 
Det forventes desuden, at den nye direktør udarbejder en treårig strategiplan, som indeholder mål og 
succeskriterier for, hvordan virksomheden i fremtiden skal udvikles driftsmæssigt og teknologisk. 
Strategiplanen udarbejdes med udgangspunkt i følgende hovedopgaver, som har stor betydning for 
virksomhedens fortsatte, positive udvikling. 

Udvikling 

DRH har på nuværende tidspunkt en sund kerneforretning og et stort udviklingspotentiale, både 
teknisk og driftsmæssigt, som den kommende direktør får til at opgave at drive. På nuværende 
tidspunkt er cirka 50% af branchen repræsenteret gennem DRH og AFATEK, men man er 
opmærksom på, at yderligere virksomheder udenfor ejerkredsen har udtrykt interesse for at deltage i 
udviklingsarbejdet. 
 
En stor del af markedet for afsætning og håndtering af røggasrensningsprodukter er fortsat 
uudforsket. Driftsmæssigt er det således nødvendigt at undersøge, hvorvidt der findes flere 
samarbejdspartnere og aftagere på markedet, ligesom mulighederne for finansiering og samarbejde i 
udviklingsprojekter skal afdækkes. I forbindelse med den driftsmæssige udvikling forventes det, at 
den nye direktør udarbejder en konkret markedsanalyse for slaggehåndteringen i Jylland og på Fyn, 
gennem dialog med værker og private operatører for at afdække hvorvidt yderligere ressourcer kan 
udvindes. 
 
Teknisk er der således en udviklingsopgave i håndteringen og bearbejdningen af flyveasken såvel 
som at undersøge, hvorvidt DRH skal håndtere andre restprodukter fra affaldsenergianlæggene. På 
nuværende tidspunkt omfatter den tekniske udvikling i høj grad nuværende, internationale 
restprodukthåndteringssamarbejdspartnere, som norske NOAH, og tyske CC Umwelt, men det 
ventes at den nye direktør undersøge andre relevante samarbejdspartnere, som kan bidrage til 
udviklingen af teknologier til afprøvning på det danske marked. 
 
Den nye direktør bliver ansvarlig for, at drive udviklingsarbejdet og afdække hvorvidt det indebærer 
nye samarbejder eller ansættelser af nye medarbejdere, så længe det menes at bidrage til 
udviklingsarbejdet og den sunde drift af virksomheden. 

Kommunikation 

Kommunikativt forestår der den kommende direktør en vigtig opgave i at synliggøre og markedsføre 
de positive historier om det arbejde, DRH udfører i det daglige. Det være sig både på det danske og 
europæiske marked blandt nuværende og potentielle samarbejdspartnere, men også på det politiske 
plan for at øge opmærksomheden på de miljømæssige fordele i ressourcegenvinding og den 
cirkulære økonomi. 
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Konkret bliver den nye direktør ansvarlig for, at udvikle og implementere selskabets nye 
kommunikationsstrategi. DRH skal profileres som en virksomhed, der samler branchen og går forrest 
i branchens udviklingsarbejde. Selskabets mål, resultater og gode historier skal effektivt kunne 
kommunikeres til relevante samarbejdspartnere og interessenter, således opmærksomheden på 
ressourcegenvinding og cirkulær økonomi øges. 
 
Kommunikationsplanen omfatter blandt andet udviklingen af en ny hjemmeside, som udgør en 
platform hvorfra selskabets mål og resultater kommunikeres, og hvorfra artikler og indlæg 
udarbejdes og deles. 

Daglig ledelse 

Som direktør for DRH får du ansvaret for den daglige ledelse af tre medarbejdere på kontoret i 
Odense. Stillingen kræver relativt brede kvalifikationer, bl.a. indenfor ledelse, udviklingsarbejde og 
udbudsforretninger. Foruden at være en anerkendt og kompetent fagperson på området for 
ressourcegenvinding, som de relevante myndigheder gerne rådfører sig med, foregår en stor del af 
selskabets virksomhed i tæt samarbejde med danske og udenlandske partnere, hvorfor de daglige 
arbejdsopgaver i høj grad stiller krav til de sproglige og kommunikative evner. 
 
Det bliver din opgaver, at varetage den daglige drift af selskabet og den daglige ledelse af 
organisationen, som omfatter alle opgaver fra udbudsforretning, håndtering og eksport af flyveaske 
til de administrative og dokumenterende opgaver.  
 
Direktøren for DRH udfører strategiske og driftsmæssige arbejdsopgaver i tæt samarbejde med 
bestyrelsen. Bestyrelsen er tæt involveret i forhold til affaldsenergianlæggene og affaldsenergi-
branchen i øvrigt, og udgør derfor en værdifuld sparringspartner for direktøren. Det er således op til 
direktøren regelmæssigt at engagere, informere og kommunikere med bestyrelsen angående den 
daglige drift, det strategiske arbejde samt igangværende og forestående udviklingsopgaver. 
 
Ydermere er direktøren ansvarlig for planlægning og gennemførelse af EU-udbud med efterfølgende 
kontraktopfølgninger. Blandt andet skal et kommende udbud af deponering og eksport af røggas-
rensningsprodukter udarbejdes og gennemføres fra 2019 og frem. Det vil, i samarbejde med 
bestyrelsen, være op til direktøren at udarbejde en plan for hvor mange udbudsrunder der skal 
gennemføres. 

Den ønskede profil 
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet: 
 

Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

Den ideelle direktør: 

 er sandsynligvis uddannet ingeniør, 

 har kendskab til – og gerne længere erfaring med – affaldsforbrænding og ressourcegenvinding, 

 har ledererfaring fra en teknisk virksomhed, 

 har erfaring med planlægning, gennemførsel og opfølgning på EU-udbud, 

 har forståelse for og erfaring med at definere og lede udviklingsprojekter, 

 kan navigere i en politisk kompleksitet og være meningsskabende mellem de politiske beslut-
ninger og de fagprofessionelle miljøer. 
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Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Ledelse af forandringer 

 Skaber forudsætninger og muligheder for udvikling 

 Sætter tydelig retning og rammer i processer og arbejdsopgaver  

 Involverer sig og lytter til sine medarbejdere i forhold til relevante beslutninger 

 Indgår tydeligt i og bidrager - i samarbejde med bestyrelse, andelshavere, medarbejdere og 
eksterne samarbejdspartmere - til virksomhedens fremtidige udvikling 

 Kender sig selv godt og kan bevare roen og overblikket  

 Har mod til at tage fat - også der, hvor det er komplekst - og skubbe på fremdriften 

 Har et positivt og nysgerrigt livssyn - får øje på nye og alternative muligheder. 

Ledelse af opgaver 

 Evner at have mange bolde i luften, og at være både udførende og ledende 

 Ser helheder og skaber overblik i komplicerede opgaver og processer  

 Inddrager, uddelegerer og sætter medarbejderes og netværkets kompetencer i spil  

 Kan både ”gå til folk”, men også trække sig, når det er nødvendigt 

 Er tydelig i kommunikation og formidling 

 Kan håndtere krydspresset mellem økonomi og faglighed  

Ledelse af relationer 

 Troværdig og loyal i enhver sammenhæng 

 Samarbejdsvillig og -dygtig – både indadtil og udadtil i organisationen 

 Tillidsskabende og troværdig  

 Er tilgængelig og synlig i virksomheden   

 Rolig og robust – stikker altid en finger i jorden, men træder i karakter, når det er nødvendigt 

 Yder og opsøger sparring og konstruktiv feedback 

 Besidder god situationsfornemmelse og evner at skifte mellem at give følgeskab og markere 
virksomhedens og egne værdier og holdninger. 

Ansættelsesvilkår 
Direktørkontrakt, som forhandles med udgangspunkt i en samlet lønpakke på ca. 990.000 kr. pr. år. 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist 03.12.2018, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 07.12.2018 

1. samtalerunde hos Mercuri Urval i Kolding 12.12.2018 kl. 8.30 - 12.00  

Test, personvurdering og referencetagning Mellem 1. og 2. samtalerne 

Rapportering og anden samtalerunde hos Mercuri Urval i Kolding 17.12.2018 fra kl. 11.00 

Forhandling og ansættelse Efter anden samtalerunde 

Tiltrædelse 01.02.2019 



Direktør  |   10 

Bilag 1 – Forbrændingsflow 

 


