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Spildevandsslam med rester af sundhedsskadelige 
stoffer er snart fortid i Guldborgsund Forsyning. Tirs-
dag den 14. december indvier forsyningen et miljøven-
ligt slamforbrændingsanlæg i Frejlev, som effektivt 
reducerer organiske stoffer – lige fra medicinrester, 
hormonforstyrrende indhold, antibiotika, penicillin 
over diverse cocktails af husholdningskemikalier til 
mikroplast. Ud fra tilgængeligt materiale ser det oven 
i købet ud til, at det aggressive og svært nedbrydelige 
stof PFOS, forventeligt også vil kunne nedbrydes, idet 
forbrændinger foregår ved temperaturer op til 1400 
grader. Dette skal dog endeligt eftervise når anlægget 
er i fuldskala produktion. Endvidere reduceres indhol-
det af tungmetaller i slammet til et niveau, der ligger 
langt under de gældende grænseværdier og således 
reducerer risiko for sundhedsfare. Slutproduktet er et 
lugtfrit askelignende stof, som indeholder fosfor og 
kalium og som har en udmærket gødningsværdi, der 
uden risiko kan spredes på fx landbrugsjord.

Det er hensigten, at det miljøvenlige slambehandlings-
anlæg i Frejlev skal behandle spildevandsslam fra 
flere af Guldborgsund Forsynings renseanlæg. Men 
der er yderligere planlagt etablering af et tilsvarende 
forbrændingsanlæg på det nyrenoverede Marielyst 
Renseanlæg. Og de to anlæg vil fuldt ud kunne dække 
forsyningens behov for miljøvenlig slambehandling og 
i et vist omfang også eksterne kunder.

Nye investeringer på +50 mio. kr. i 2022
Guldborgsund Forsyning forventer i 2022 at skulle 
investere 50,9 mio. kr.  Hertil kommer 38,9 mio. kr., 
der vedrører afslutningen af renoveringsprojektet 
’Mod nye tider’, som omfatter de fire nye renseanlæg i 
Stubbekøbing, Marielyst, Gedser og Nykøbing F, samt 
nedlæggelse af renseanlægget i Gedesby, hvorfra 

spildevandet fremover pumpes til Gedser. Det fremgår 
af forsyningens årlige projektkatalog, der for nylig er 
blevet godkendt af selskabets bestyrelse.

Hovedparten af de planlagte investeringer i 2022 ved-
rører spildevandsområdet, der tegner sig for 31,2 mio. 
kr. (ud over ’Mod nye tider’). Og heraf vedrører en me-
get væsentlig del, nemlig 18,3 mio. kr., nye boligbyg-
gerier og byggemodning af grunde – altså nye kunder.

Inden for drikkevandsområdet er der planlagt investe-
ringer på 7,8 mio. kr.  Også her udgør investeringen i 
nye kunder en betydelig andel, nemlig 4,5 mio. kr. I var-
meselskabet er der planlagt investeringer på 11,9 mio. 
kr. Her er det især opgradering af varmecentralerne 
samt ledningsarbejder, der står på programmet. 

Ny bestyrelse – samme formand
Efter kommunalvalget i november har det nye byråd 
i Guldborgsund Kommune udpeget fem nye repræ-
sentanter til bestyrelsen for Guldborgsund Forsyning. 
To af dem er dog gengangere. Det drejer sig om Ole 
Bronné Sørensen (A), der er genudpeget som formand, 
og Camillo Krog (Guldborgsundlisten). Sidstnævnte er 
i dag næstformand i bestyrelsen, men efter den nye 
konstituering i byrådet afløses han på denne post af 
René Christensen (DF). Endvidere er Paw Hallandson 
(Nye Borgerlige) og Stine Steffensen (DF) nyudnævnt 
til bestyrelsen, hvor de afløser Lis Magnussen, John 
Brædder, Henning Kamper og Bo Abildgaard.

Glædelig jul og godt nytår.

Ole Bronné Sørensen. 
Formand for bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning
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