NFS RENOVATION A/S
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl 8.30
Mødested: Gasværksvej 2

Blad nr. 7

Referat

Fraværende:

Albert Pedersen og Peter W. Mollerup

Til orientering:

19.0 Meddelelser fra formanden
Intet
20.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Aftale om modtagelse og bearbejdning af organisk affald.

21.0 Licitationsresultatet af licitation på ny hal på genbrugsstation
./.

Vedhæftet resultat af licitation på ny hal på genbrugsstationen beliggende på Lollandvej 6.
Til efterretning

22.0
-

-

Siden sidst
Fremtidig renovationsordning, herunder møde med Nyborg kommune, borgermøder, møder
med boligforeninger m.fl., eventuelt nye tiltag i sommerhusområder og kolonihaver, afhentning
af udgået beholdere, sletning af udgået beholdere i afregningssystem, mærkning af beholder til
haveaffald, mærkning af beholder til dagplejer, placering af nedgravet container, m.m.
Opførelse af lagerhal til renovationsbeholdere på Nyborg GBS. Afventer byggetilladelse fra
Nyborg kommune, Plan og Byg
Udarbejdelse af fællesudbud af behandling af indsamlet madaffald
Undersøgelse blandt de fynske kommuner om ensartet sortering på GBS, og fælles udbud af
fraktioner på GBS
Dialog med Fødevarestyrelsen om tilladelse til modtagelse, håndtering og komprimering af
madaffald på Nyborg Komprimatorstation
Plan for nedlægning af genbrugsøer, Nyborg indre by afventer
Udbud af poser for indsamling af tekstiler
Gennemgang af procedure for håndtering af farligt affald, herunder sikkerhedsudstyr
Udarbejdelse af kemisk risikovurdering
Til efterretning
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23.0 Dispensation for affaldsbekendtgørelsens krav om henteordninger
./.

Miljøministeriet har i brev af 6. september 2021 meddelt Nyborg Kommune dispensation for affaldsbekendtgørelsens krav om henteordninger fra 1. juli 2021 til 31. december
2022.
Til efterretning

Til behandling:

24.0 Budget 2022 for NFS Renovation A/S
./.

Budget for 2022 for NFS Renovation A/S forelægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte
budgetmappe.
Budgettet udviser balance mellem udgifter og indtægter (hvile i sig selv).
Det foreslås, at taksterne vedtages som foreslået i takstbladet.
For en ”normal husstand” betyder taksterne en stigning i renovationsafgiften på kr. 8,20 pr. år
ekskl. moms og ekskl. haveaffaldsordning (kr. 10,25 inkl. moms). Haveaffaldsordning er kr.
484,00 ekskl. moms og kr. 605,00. inkl. moms/år. Den nuværende ordning for ”grønt” affald er
kr. 455,00 ekskl. moms og 568,75 inkl. moms
Taksterne gennemgås i mødet.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender budget og takster, og det indstilles til Nyborg Kommunes godkendelse
Godkendt

25.0 LUKKET PUNKT
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26.0 Henvendelse om deponimængder fra genbrugsstationer i Nyborg Kommune
./.

I mail af 23. september 2021 forespørger byrådsmedlem Carsten Kudsk om deponimængder fra
genbrugsstationer i Nyborg Kommune.

./.

Selskabets svar vedhæftes
Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter henvendelsen og tager selskabets svar til efterretning
Godkendt

27.0 Mødeplan 2021
9. december
Godkendt

28.0 Information
Alle punkter undtagen pkt. 25

28.1 Intern information
Alle punkter

28.2 Ekstern information

29.0 Eventuelt
Drøftelse af afsnit om byggematerialer på genbrugsstationer.

