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Lille firma
jubler over
samarbejde
med Shell
Med sine bare syv
fastansatte står
Gentoftevirksomheden
Cleanfield efter
mange års
trængsler i en
situation, hvor
man efterhånden
begynder at
tænke stort

■

Cleantech

AF KNUD TEDDY RASMUSSEN

Efter en investering på ca.
15 mio. kr. og 10 års stædigt
arbejde med at udvikle – og
ikke mindst få anerkendt –
en ny metode til rensning af
olieforurenet jord – ligner
lyset for enden af tunnellen
ikke længere dét fra et modkørende tog hos Gentoftevirksomheden Cleanﬁeld.
Dels er det lykkedes at gafle tre ordrer i millionklassen. Men måske endnu vigtigere er selveste Shell blevet
så interesseret i den lille
virksomheds teknologi, at
der tegner sig en mulighed
for et decideret partnerskab
mellem musen og elefanten.
Og hvad det kan komme til
at betyde økonomisk, er det
endnu umuligt at sætte tal
på, mener Cleanﬁelds stifter
Erik Permild.
»Det tør jeg slet ikke tænke på. Men vi ved jo, at vores
metode virker. Så jeg tror,
at det kan blive stort, meget stort – eller allerhelvedes
stort,« siger han, da Børsen
fanger ham på mobiltelefonen i Berlin.

Polsk millionordre
Her har han netop fået besked om, at der efter et langt
forarbejde er kommet en
millionordre fra Polen. Og
lægger man den sammen
med to andre af de syvcifrede, vil det regnskabsår, der
slutter med udgangen af
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denne måned for første gang
kunne vise en omsætning,
der ligner noget.
»Den lander nok omkring
de ti mio. kr., og resultatet
bliver noget, der ligner et
nul. Men til næste år skal der
meget gerne laves penge,«
siger Erik Permild.
Efter en længere karriere som ansat – bl.a. som ITchef i Telia – sprang han ud
som iværksætter i 2000.
Med hjælp fra diverse investorer og specialister gik han
i gang med at udvikle en metode, hvor man populært
sagt sprøjter bakterier ned i
olieforurenet jord. Og efter
et års tid har bakterierne så
spist sig igennem – og fjernet – forureningen.

Turbulente år
Siden starten er fulgt en
række turbulente år.
Virksomheden har bl.a.
måttet slås med en del skepsis fra »det etablerede system«.
»Jeg blev nærmest betragtet som en healer i den etablerede lægeverden,« sagde
Permild til Børsen i april sidste år.
Siden da er der sket en
del.
De to ejendomsfolk, Preben Scheel og Tonny Orloff
har solgt deres aktier i Cleanﬁeld til entreprenørvirksomheden Brødrene Andersen,
som i dag ejer den ene halvdel og Erik Permild den anden.
Og selv om ejerne er begejstrede for de ordrer, der
– langt om længe – er begyndt at rulle ind, så kan aftalen med Shell vise sig at
være præcis, hvad der skal
til for hurtigt at løfte Gentofte-virksomheden op i så
høje luftlag, at den kan blive
et interessant opkøbsemne.
Og dermed blive den planlagte pensionsforsikring for
den i dag 57-årige Erik Permild.
Meget hænger i virkeligheden på udfaldet af en konkret opgave, som Shell har
stillet Cleanﬁeld.
I denne uge drager man
til rafﬁnaderiet i Fredericia,
hvor man skal rense to områder med benzinforurening.
Om et år ved man, om bakterierne har fået spist op. Og

har de det, kan Cleanﬁeld
ende med at blive global laverandør i forbindelse med
oprensning af forurenet jord
for Shell International.
»Det er utrolig vanskeligt for os at grave forurenet
jord omkring eller under
bygninger op for at deponere det. Derfor er vi interesseret i Cleanﬁelds metode, som også er billigere end
traditionel jordrensning.
Og det kan gøre den interessant at anvende i et bredere
perspektiv,« siger Kristen
Kristensen, der er teknologichef i Shell.

Interesseskabende
Mislykkes projektet, får
Cleanﬁeld ingen betaling. Til
gengæld kan man allerede
nu glæde sig over, at Shells
navn på kundelisten har
skabt interesse for den danske rensningsmetode hos gi-

ganter som BP og den tyske
oliegigant Winterschall, oplyser Erik Permild.
Også Københavns Universitets Institut for Jordbrug
og Økologi – KU Life – er i
øvrigt en del af Cleanﬁelds
nye
partnerskabsprojekt,
der er et såkaldt Cleantech
Partnerskab med Erhvervsog Byggestyrelsen og de regionale Væksthuse som initiativtager.
»Vores forskere kan med
opgaver som denne kombinere den grundvidenskabelige forskning med konkrete
opgaver, hvis resultat efterfølgende kan anvendes af
erhvervslivet. Og i dette tilfælde kan det så ydermere
bidrage til at forbedre miljøet,« siger Birgitte Neergaard, Ph.d, Erhvervs- og
innovationskoordinator fra
KU Life.
knud.rasmussen@borsen.dk

Med aftalen med Shell og en
nye polsk millionordre tegner
fremtiden lys for Erik Permild
og Cleanfield: »Jeg tror, det kan
blive stort, meget stort eller
allerhelvedes stort,« siger han.
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