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Referat   

  
  
  

Fraværende:  Jørn Terndrup og Peter Wagner Mollerup   
  
          

Til orientering:    
  
11.0    Meddelelser fra formanden  
  

    Intet  
  
  
  
  

  
12.0  Meddelelser fra direktøren/selskabet  

  
    

   Intet  
  
  
  
  
  

13.0  Siden sidst   
  

Tv-inspektion i området af det sydvestlige Nyborg  
Inspektion sammenholdt med udført inspektion på en opstrøms strækning skal være med til at 
afklare, hvorvidt vi fortsætter med planlagte spulinger/rodskæringer eller om en strømpeforing 
er aktuel.  
  
Planlægger strømpeforing på mindre strækninger ved Ellinge og Refsvindinge.  
Projektering af separering i Aunslev ved traditionel to-strenget separering, anlægsfase udskudt.  
Afventer omfang af fjernevarmeprojekt. Der planlægges en strømpeforing på et delstræk. 
Projektforslag for LAR-separering af Åløkkevej. Denne bliver det eneste område, med mulig 
LAR, da her ikke er drikkevandsinteresser. Skitseprojekt for en LAR hhv. en traditionel løsning 
forventes klar i uge 25, hvorefter Nyborg Kommune og NFS inden sommerferien skal tage 
stilling til, om der fortsættes med LAR.  
  
Projektering for kloakrenovering ved Hindemaevej i Ullerslev. Anlæg forventes gennemført 
med start i september.  
Diverse vedr. opsætning af måling for overløb.  
Gennemgang af kritisk ledningsnet i forhold til pumpestationer  
Oprensning af bassiner er pt. i udbud  
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Afklaring for beplantning ved tidligere Ullerslev renseanlæg efter konceptet ”Vild med vilje”.  
Idéudkast modtaget fra Nyborg Kommunes naturvejleder.  
EU-udbud på indkøb og support af Ledningsregistreringssystem, webbaseret GIS og system til 
håndtering af LER 2.0 i samarbejde med flere forsyninger indenfor SamAqua.   
Spildevand drift  
Udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg  
Rådgiver Cowi er i gang med myndighedsbehandlingen på udskiftningen af gaslagertanken og 
er ved at designe rørsystem og andre installationer   
Opgradering af SRO systemet – PLC Tavler Nyborg renseanlæg  
Udskiftning af kemipumpe og lagertank på Ørbæk renseanlæg   
Udskiftning af kemipumper på Nyborg renseanlæg   
Renovering af flere pumpestationer – Drejet – Knudshoved – Svindinge med nye energirigtige 
pumper, rør og El tavler  
Renovering af pumpestationer UP07 Skellerup og UP14 bondemosen, hvor der sættes helt nye  
PE brønde med nye pumper, ventil skab og El tavler  
Montering af flowmåler på NP18 Skovparken Sydøst  

  
Til efterretning  
  
  

  
14.0   Regnskab pr. 31.03.2021  
  
./.       Der vedlægges regnskab for 1. kvartal 2021.  
    

Eha’s redegørelse om spildevands regnskab til efterretning  
  
  
  
  

15.0  Monitorering af SARS-COV-2 i spildevand  
  
./.       Med baggrund i de systematiske målinger på Bornholm, har Energistyrelsen den 26. april i            
vedhæftet skrivelse, udsendt vejledning om monitorering af SARS-COV-2 i Spildevand.   

  
   Til efterretning  

  
  
Til behandling:  
  
16.0 Overtagelse af privat spildevandsanlæg   
  

Ejer af ejendommen Kragelundsvej 11 har forespurgt myndighed på området, Nyborg Kommune 
om overtagelse af privat spildevandsanlæg beliggende Kragelundsvej 11.  

  
Nyborg Kommune har oversendt henvendelsen til NFS Spildevand med anmodning om 
stillingtagen til forespørgslen.   
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./.  Tilslutning til offentlig kloak til ejendomme beliggende uden for kloakopland gives kun i   
  begrænset omfang og på særlige vilkår. Tilslutningsvilkårene fremgår af brev 12. juli 2018   
  
  

fra NFS.  

./.  Derudover findes der en række ejendomme i Nyborg Kommune, som er tilsluttet offentlig   
  kloak på samme vilkår. – Se vedlagt liste.  
  

Der betales ingen overtagelsessum til lodsejer i forbindelse med en eventuel overtagelse af det 
private spildevandsanlæg, idet lodsejer tilsvarende har ”sparet” tilslutningsbidrag til offentlig 
kloak ved selv at betale spildevandsanlæg.  

  
NFS Spildevand A/S får i givet fald, der sker overtagelse, en fremadrettet driftsomkostning til 
vedligehold af ledningsnet og pumper samt tilsynsomkostninger.  
  
Det indstilles,  
  
At bestyrelsen drøfter henvendelsen og beslutter fremadrettet procedure for tilslutninger uden for 
kloakopland.  

  
  

Bestyrelsen anbefaler, at spørgsmålet tages med ved næste revision af spildevandsplan, 
gældende for alle enkeltboliger uden for kloakopland.  

  
  
  
  
17.0 Forbrugervalg til bestyrelserne i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S – Valgregulativ  
  
 ”Forbrugervalgbekendtgørelsen” – Bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 fastsætter rammer-  ne for 
valg til vandselskabers bestyrelser. Det er samme bekendtgørelse, uden ændringer, som ved de sidste 
forbrugervalg. Det betyder, at der ikke er behov for ændringer i vedtægter og valgregulativ i forhold til 
de sidste valg.  
  
  I valgregulativet er der derfor kun foretaget konsekvensrettelse i forhold til årstal og 
datoer.   Valgregulativet fastlægger rammerne for afholdelse af valg som forbrugervalgte bestyrel-  
 sesmedlemmer i NFS og angiver betingelser for at være opstillings- og 
stemmeberettigede    samt procedure for selve valghandlingen.  
  

./.  Der vedlægges selskabets udarbejdede tidsplan for gennemførelse af forbrugervalg.  
  

  Det indstilles,  
  

  at bestyrelsen godkender tidsplan og valgregulativ.  
  

  Godkendt  
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18.0 Mødeplan 2021  
       

  24. august  
  26. oktober – Budget  
  9. december  

  
  Godkendt  

  
  
  
          
19.0 Information  
  

Alle punkter  
    
  
  
  
19.1 Intern information  
    

  Alle punkter  
  
  
  
19.2 Ekstern information  
  
    

  Alle punkter  
  
  
  
20.0 Eventuelt  
  

  Intet  
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