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Referat

Fraværende:

Peter W. Mollerup og Jan R. Christiansen

Til orientering:

39.0 Meddelelser fra formanden
Intet

40.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

41.0 Oversigt over overløb fra fælleskloakkerede oplande samt spildevandsoverløb
Selskabet har udarbejdet vedhæftede kort som viser overløb i Nyborg Kommune. Kortet
viser ikke overløb hvorfra der kun afledes regnvand.
./.

Kort med forklaring
Til efterretning

42.0 Siden sidst
-

TV-inspektion i området af det sydvestlige Nyborg pågår frem til uge 49.
Projektering for kloakseparering af Aunslev og Nederby. Jf. beskrivelse i ”notat til budget
2021”
TV-inspektion af hovedledninger og stik i Aunslev og Nederby
Udskiftning af fedtskrabersystem på Nyborg renseanlæg er afsluttet
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 fuld gang med udbud på udskiftningen af gaskedel
og ny gaslagertank som placeres for enden af renseanlægget væk fra bygningerne
Udskiftning af døre på Nyborg renseanlæg afsluttes i oktober
Renoveringsopgaver på flere pumpestationer med energi rigtige pumper

Til efterretning
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Til behandling:
43.0 Budget 2021 NFS Spildevand A/S

./. Budget 2021 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2021. Bestyrelsen har tidligere
besluttet, at taksten følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme.
Det medfører at taksten på spildevand bibeholdes på kr. 37,50/m3 ekskl. moms. Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,00/år ekskl. moms.
Erhvervsvirksomheder med et forbrug > 500m3 er omfattet af en trappemodel – se takstblad.
Ved et årsforbrug på 120 m3 betyder det uændret pris i forhold til 2020.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.
Tømningsordning
Tømningsordning skal hvile i sig selv og er udenfor den økonomiske ramme.
Det forslås at taksten bibeholdes på kr. 455,00 kr/år. For øvrige takster vedrørende tømningsordning henvises til takstblad.
Det indstilles,
at budget og takstblad godkendes,
at takster for tømningsordning godkendes.

Godkendt
44.0 Mødeplan 2020
8. december
Mødet afholdes på NFS
45.0 Information
Alle punkter
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45.1 Intern information
Alle punkter

45.2 Ekstern information
Alle punkter

46.0 Eventuelt
Intet
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