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Nyt fra Econet A/S 

Som følge af Econets store tilgang af opgaver har Econet valgt at styrke ledelsen. Claus Petersen vil 
fremadrettet være teknisk chef og Dan Boding-Jensen er ny direktør hos Econet.  

Claus Petersen og Dan Boding-Jensen er tidligere samarbejdspartnere fra 00’erne, hvor Dan var ansat 
hos Vestforbrænding. Vi er glade for nu at kunne genoptage samarbejdet.   

Kommunerne oplever med nye krav til affaldssortering et markant øget opgavepres. Samtidig 
forventer borgere og virksomheder, at alle beslutninger imødekommer netop deres behov. Det er en 
opgave som kalder på et fagligt solidt beslutningsgrundlag, når borgere og virksomheder skal 
mobiliseres til at ændre adfærd. Econet har med Claus Petersen i spidsen i næsten 30 år været garant 
for fagligt solide beslutningsgrundlag til kommunerne på affaldsområdet. Claus Petersen vil fortsat 
have fokus på de affaldsfaglige opgaver sammen med medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder.   

Også virksomhederne møder nye krav. Erhvervsaffald skal også sorteres og genanvendes. Econet 
forventer i de kommende år at hjælpe flere virksomheder hele vejen fra kortlægning af potentialet til 
at etablere nye indsamlingssystemer og opgøre data til årsrapporten. Derfor har det været vigtigt at 
styrke Econet med Dans erfaring med grøn omstilling af private virksomheder. Her spiller mobilisering 
og kommunikation på tværs af forretningsområder en central rolle for succes. En sammenhængende 
leverance, som starter med en klassisk faglig solid Econet analyse af potentialer, og derefter et forløb 
tilpasset virksomhedens behov. 30 års affaldsviden og erfaring vil blive bragt i spil i kombination med 
praktisk erfaring med grøn forandringsledelse fra det private erhvervsliv. Data og evidens skal skabe 
tryghed i beslutninger og sikre effektive processer hos Econets kunder.  

De fleste i affaldsbranchen kender Claus Petersen, men hvem er Dan Boding-Jensen? Dans samarbejde 
med Danmarks designskole om brugerdreven innovation i affaldsbranchen og kurser i 
brugerinddragelse til de kommunale kollegaer var i slutningen af 00’erne vigtige skridt mod bedre 
affaldshåndtering.  Til glæde for ejerkommunerne i Vestforbrænding kom antropologi, sociologi og 
psykologi ind som et fagligt supplement til de vigtige klassiske ingeniørkompetencer.  

Dan kommer til Econet med erfaringerne fra årene i affaldsbranchen. Dertil med erfaring som 
programleder hos Væksthuset, hvor mere end 20 virksomheder fra forskellige brancher fik hjælp til 
deres grønne omstilling. Som chef for forretningsudvikling hos Cerama A/S har Dan senest selv haft 
ledelsesansvaret for en virksomheds grønne omstilling.  

Udover at styrke Econet internt vil vi fortsat løse opgaver i tæt dialog med vores dygtige 
samarbejdspartnere i affaldsbranchen.  

Ved spørgsmål kontakt gerne direktør Dan Boding-Jensen på 30 73 76 16 eller dan@econet.dk eller 
teknisk chef Claus Petersen på 28 45 00 64 eller claus@econet.dk 
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