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Referat 
 

 

 

Fraværende: Jørn Terndrup, Peter Mollerup & Niels-Ole Madsen 
 

     
Til orientering:  
 

47.0   Meddelelser fra formanden 
 

 INTET   

 

 

 

 

48.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

 ORIENTERING OM LICITATIONSRESULTAT AF ANITAMOX-ANLÆG 

- RETTELSER UDSENDES MED REFERAT 

 

 

 

 

49.0 Status mål 

 

./. Vedhæftet bilag med status på vedtagne mål  

 

 TIL EFTERRETNING 

 

 

 

 

50.0 Regnskab pr. 30.09.2020 

 

 

./. Regnskab pr. 30.09.2020 med selskabets bemærkninger 

 

 TIL EFTERRETNING 

 

 

 

51.0  Siden sidst 

 

Spildevand drift 

- Udskiftning af fedtskrabersystem på Nyborg renseanlæg 

- Udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg, her 

er procesdesign fastlagt, og rådgiver er i fuld gang med selve detail projekteringen. 

- Cowi som er rådgiver for renseanlæg er i fuldt gang med udbud på udskiftningen af gaskedel 

og ny gaslagertank  
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- On line Biotector måler (måler 3 parameter samtidigt Total organisk materiale  – total kvælstof 

– total fosfor) i tilløbet til Nyborg renseanlæg er opstartet. Med den kan man følge variationer i 

tilløbet hele tiden. 

- Lattergasmålere på Nyborg renseanlæg er idriftsat 

- Renoveringsopgaver på flere pumpestationer her ses også på energi rigtige pumper 

-    Renovering af flere pumpestationer NP21 Skovparken – UP11 Genbrugspladsen i gang.  

 

TIL EFTERRETNING 

 

 

Til behandling: 

 

52.0 Solceller på areal ved tidligere renseanlæg i Ullerslev 

 

./. Bestyrelsesmedlem Ole Tyrsted har fremsendt vedhæftede mail med opfordring til at bestyrelsen 

tager en drøftelse om muligheden af, at der opstilles solceller på det areal som tidligere var Ul-

lerslev renseanlæg. 

 

./. Notat fra ENVIDAN eftersendes 

 

 Det indstilles, 

 

 At bestyrelsen drøfter muligheden for, at opstille solceller på areal som tidligere var Ullerslev 

renseanlæg 

 

EMNET SÆTTES PÅ DAGSORDNEN IGEN I APRIL 2021. UNDERSØGE 

MULIGHEDEN FOR EGENPRODUKTION AF HELE NFS’S FORBRUG. 

 

 

53.0 Centraliseret spildevandsrensning på Nyborg Renseanlæg 

 

./. På baggrund af tidligere beslutning i bestyrelsen om, at det skulle undersøges om antallet af ren-

seanlæg kunne reduceres yderligere end de nuværende 3. Historisk var der ved kommunesam-

menlægningen 5 renseanlæg i Nyborg Kommune. Bestyrelsen vedtog i forbindelse med strategi-

arbejdet, at der inden for en 10 års periode skulle være 3 renseanlæg. Med nedlæggelse af Ullers-

lev Renseanlæg er dette mål nået. 

 

Selskabet har bedt COWI om en indledende forundersøgelse af mulige fremtidige scenarier ud 

fra følgende: 

 

 0/ Nuværende struktur, hvor udbygningsmulighederne på Nyborg renseanlæg vurderes 

 1/ Afskæring af Ørbæk renseanlæg til Nyborg og udbygning af anlægget i Nyborg 

 2/ Afskæring af Kløverhage renseanlæg til Nyborg og eventuel udbygning af anlægget i Nyborg 

3/ Afskæring af både Ørbæk og Kløverhage renseanlæg til Nyborg og udbygning af anlægget i 

Nyborg. 

 

 Sammenfattende konkluderer forundersøgelsen; 

 

- At det set over en 50årig periode kan være scenarie 3 som måske er den økonomisk mest fordel-

agtige  



NFS SPILDEVAND A/S 

Tirsdag den 08. december 2020 kl. 17.00 

Mødested: Gasværksvej 2, Stort mødelokale 1.sal                    Blad nr. 35 

 
     

- At der dog startes med detail vurdering af de tekniske, og miljømæssige og økonomiske forhold i 

scenarie 1 

 

Det indstilles, 

 

 At bestyrelsen drøfter forundersøgelse og 

At der igangsættes en detailvurdering af de tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold i 

scenarie 1. 

 

GODKENDT. DET UNDERSØGES OM KAPICITET PÅ NYBORG RENSEANLÆG 

SAMT AT SAMMENKOBLE KLØVERHAGE OG ØRBÆK. 

 

 

54.0 Mødeplan 2021 

  

 23. februar 

 6. eller 13. april – Regnskab 

 25. maj – Strategidag 

 15. juni  

 24. august 

 26. oktober - Budget 

 7. december 

 

 MØDET DEN 7. DECEMBER 2021 FLYTTES TIL DEN 9. DECEMBER 2021 

 

 

55.0 Information 

 

ALLE PUNKTER 

 

 

 

55.1 Intern information 

  

ALLE PUNKTER 

 

 

 

55.2 Ekstern information 

 

ALLE PUNKTER 

 

 

56.0 Eventuelt 

 

 INTET 


