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Innovationsprojekt i 
Frejlev fejrer 1 års jubilæum 

I begyndelsen af december 2022 er det et år siden Guldborgsund Forsyning 
indviede innovationsprojektet ’Miljøvenlig slambehandling’ i forbindelse med 
selskabets renseanlæg i Frejlev.  

Det overordnede sigte med anlægget var og er fortsat at omdanne 
miljøbelastende spildevandsslam til miljøvenlig lugtfri gødningsaske. Med 
dette innovationsprojekt er det samtidigt muligt, én gang for alle, at gøre op 
med fortidens synder, som skal ses i lyset af, at det i mange år har været 
almindeligt at udbringe miljøbelastende rå spildevandsslam direkte på 
landbrugsjord. Vel at bemærke landbrugsjord hvor der også dyrkes 
fødevarer. Dermed udgør anlægget i Frejlev det til dato mest lovende og 
veldokumenterede projekt til sikring af en bæredygtig slambehandling i 
fremtidens Danmark og dermed også medvirke til at yde beskyttelse af det 
gode danske grundvand. 

Mange positive resultater 
”Vi har opnået mange positive resultater,” udtaler adm. direktør Niels 
Rasmussen, Guldborgsund Forsyning. 

”Først og fremmest er det blevet dokumenteret, at forbrændingen af slam 
fuldt ud lever op til forventningerne, når det gælder effektiv fjernelse af 
uønskede miljøfremmede stoffer i slammet – herunder også microplast og 
sågar PFAS/PFOS.” 

”Men det første driftsår har langtfra været uden udfordringer,” erkender 
Niels Rasmussen. 

”Vi har bl.a. oplevet lugtgener. Men vi har også målrettet arbejdet med at 
reducere disse gener. Senest har vi testet med et ozon-anlæg til at reducere 
lugtgener fra udledningen af vanddamp i forbindelse med tørring af slammet 
før selve forbrændingen. Og de seneste målinger viser, at vi overholder 
kravene i vores miljøgodkendelse. Uanset dette positive resultat, arbejder vi 
målrettet videre med yderligere at reducere lugtgener, og supplerende tests 
gennemføres i december 2022.” 
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Der er tale om vanddamp og ikke røg 
”Når vi taler om udledninger, så er det vigtigt at skelne mellem røg og damp. 
I Frejlev udleder vi en del vanddamp. Det ligner hvid røg, men er som sagt 
kun vanddamp, som også kan ses fra andre lokale virksomheder i området.  

”Når det gælder udledning af røggasser, har vi fortsat udfordringer, idet den 
oprindelige plan om recirkulation ikke har vist sig at fungere ordentligt i 
praksis. Men vi arbejder ihærdigt med tiltag, der kan løse også denne 
udfordring.” 

Minimal støj fra anlægget 
Driftserfaringerne med anlægget viste, at enkelte maskindele udsendte støj 
til gene for omgivelserne. Dette har selskabet taget hånd om ved at opstille 
lyddæmpende skærme.   

Ingen negativ påvirkning af grundvand fra anlæggets drift 
Anlægget og anlægsdelene er indrettet og placeret således, at der ingen fare 
er for grundvandet. Eventuelt drænvand fra anlægget ledes tilbage til 
renseanlægget. 

”Sagt med andre ord er der absolut ingen risiko for negativ påvirkning af 
grundvandet,” pointerer Niels Rasmussen og runder af med disse ord om den 
videre proces: 

”Vi øver os på Frejlev. Det er os magtpåliggende at tage hånd om alle de 
udfordringer, vi støder på, så hurtigt som det er muligt.” 

”Samlet set ønsker vi med de erfaringer, som vi høster på det innovative 
Frejlevanlæg, at gøre selskabet klar til at kunne træffe en strategisk 
beslutning om et eventuelt større anlæg, som i givet fald vil kunne behandle 
Guldborgsund Forsynings samlede mængde af spildevandsslam. Det 
strategiske mål er fortsat at kunne omdanne miljøbelastende 
spildevandsslam til gødningsaske,” siger adm. direktør i Guldborgsund 
Forsyning, Niels Rasmussen. 

 
For yderligere oplysninger er pressen velkommen til at kontakte adm. direktør 
Niels Rasmussen på mobil 4187 6902. 


