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RGS Nordic udnævner ny direktør  

Den administrerende direktør i RGS Nordic Flemming Bendt fratræder sin stilling 

ovenpå salget af RGS Nordic AB. CFO Nicolai Søegaard overtager ledelsen af 

miljøvirksomheden.   

Ovenpå salget af den svenske del af virksomheden til Sortera, offentliggjort i sidste uge, har bestyrelsen og 

direktionen haft drøftelser om, hvorledes RGS Nordic bedst og mest effektivt organiseres ovenpå ændringen. Med 

baggrund i disse ændringer, har administrerende direktør Flemming Bendt valgt at fratræde sin stilling. Flemming har 

haft ansvaret for RGS Nordic A/S siden august 2020.  

”Det har været spændende og meget meningsgivende at lede en virksomhed, der dagligt arbejder med den cirkulære 

dagsorden, og præger hele værdikæden i bygge- og anlægssektoren. Med frasalget af vores svenske aktiviteter er 

virksomhedens fokus indsnævret og dermed også behovet for et ekstra ledelseslag. Jeg er dog meget tilfreds med at 

give faklen videre til Nicolai, så der er kontinuitet for forretningen”, siger Flemming Bendt. 

Ny administrerende direktør i RGS Nordic bliver 45 årige Nicolai Søegaard, som siden juli 2021 har været Chief 

Financial Officer i virksomheden. Han har tidligere haft ledelsesposter i blandt andet Falck Healthcare A/S og ISS.     

”Det er med en stor portion ydmyghed og glæde, at jeg overtager den daglige ledelse af RGS Nordic. I første omgang 
handler det om at få samlet vores mange dygtige medarbejdere landet over omkring vores solide danske forretning og 

i fællesskab fokusere på at få den gjort endnu stærkere”, siger Nicolai Søegaard.  
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Om RGS Nordic 

RGS Nordic er en ledende, danskejet miljøvirksomhed inden for behandling af forurenet jord, industrielt spildevand og 

genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Virksomheden opererer modtage- og behandlingsanlæg i Danmark og 

Norge - heriblandt anlægget i Stigsnæs, der er Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af 

industrispildevand. RGS Nordic behandler en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark, og i 

Stigsnæs renses mere end ca. 400.000 tons industrispildevand årligt. www.rgsnordic.com  
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