
iMETland er et miljøvenligt rensningsanlæg som renser og 
desinfi cerer spildevand fra mindre lokalsamfund – uden brug 
af energi til renseprocessen. Vand, energi, IKT (information 
og kommunikationsteknologi) samt arealforbrug går her op i 
en højere enhed, til gavn for miljøet.

Simply giving water a second life
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Yderligere information: www.kilianwater.com

Ny generation af mikrobielt elektrokemisk vådområde 
til effektiv decentraliseret spildevandsrensning

Dette projekt har modtaget støtte fra den Europæiske Union’s Horizon 
2020 forsknings og innovationsprogram. Grant agreement Nr. 642190

Yderligere information: www.imetland.eu – Twitter:@imetland

Dette projekt testes og valideres på fi re forskellige geografi ske 
steder: Sydeuropa (Carrión de los Céspedes , Spanien), 
Nordeuropa (Ørby, Danmark), Sydamerika (Mar de Plata, 
Argentina) og Nordamerika (Jiutepec, Mexico).
Denne type anlæg udmærker sig i forhold til traditionelle 
beplantede anlæg ved:
• Kombinationen af elektroaktive bakterier med elektrisk 

ledende fi ltermateriale, hvilket fører til 10 gange højere 
rensehastighed end i traditionelle anlæg.

• Konvertering af spildevand til patogenfrit vand som kan 
bruges til vanding af afgrøder.

• 0-energi forbrug.
• IKT overvågning: Renseprocessen kan følges trådløst via det 

elektriske signal som genereres af bakterierne.
• Integration af anlægget i det omkringliggende landskab ved 

hjælp af beplantningen.

Dette anlæg er opført i forbindelse med den planlagte 
kloakering af Ørby samt Ørby Strand.
Anlægget modtager spildevand fra 43 husstande, heraf 22 
sommerhuse og drives af Ørby Spildevandslaug.
Anlægget er opført som et alternativ til offentlig kloakering. 
Omkostningerne for tilslutning har været kr. 40.000,00 incl. 
moms pr. husstand.
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