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Referat

Fraværende:

Albert Pedersen og Peter W. Mollerup

Til orientering:

21.0 Meddelelser fra formanden
Intet

22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

23.0 Kontrol med forsyningsselskabets renseanlæg
./.

Miljøministeriet fremsender i brev af 10. september 2021 kontrolrapport om forsyningsselskabets renseanlæg.
Kontrolrapporten giver ikke anledning til yderligere tiltag
Til efterretning

24.0 Forbrugervalg
./.

Der er 5 kandidater som opstiller til bestyrelserne i NFS Vand A/S og NFS Spildevand
A/S. Valget afholdes i perioden 27. november til 5. december 2021. Tiltrædelse efter generalforsamling i 2022.
De 5 kandidater:
Niels-Ole Madsen
Knud Alkærsig
Finn Mikkelsen
Helge Müller
Kjeld Clement
Der har været afholdt informationsmøde for kandidaterne den 15. september 2021.
Til efterretning
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25.0 COVID-19 overvågning
./.

I mail af 2. september 2021 inviterer Statens Serum Institut udvalgte renseanlæg/forsyninger til overvågning af COVID i spildevand. Start på analyseprogram er 21.
september og omfatter Nyborg og Ørbæk renseanlæg.
Til efterretning

26.0 Siden Sidst
-

Projektering af separering i Aunslev ved traditionel to strenget separering, samtaler omkring
mulighed for placering af regnvandsbassin pågår
Strømpeforing af en strækning over marker
Kloakrenovering ved Hindemaevej i Ullerslev. Forventes afsluttet i november 2021
Diverse vedr. opsætning af måling for overløb
Gennemgang af kritisk ledningsnet i forhold til pumpestationer
Indlæsning til GIS af området ved Dyrehavekvarteret, hvor der har været udført tv-inspektion
af 13 km ledninger

Spildevand drift
-

Udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg
Rådgiver Cowi arbejder med gaslagertanken her er der opstartsmøde 5. oktober med entreprenør og smed
Rådgiver Cowi udarbejder plan for udskiftning af methanoltanken samt laver risikovurderinger på anlægget.
Opgradering af SRO systemet – PLC Tavler Nyborg renseanlæg
Udskiftning af kemipumper på Nyborg renseanlæg forventes opstartet efter uge 41
Renovering af flere pumpestationer – Knudshoved – Svindinge med nye energirigtige pumper, rør og El tavler
Renovering af pumpestationer Skellerup og Bondemosen, hvor der sættes helt nye PE brønde
med nye pumper, ventil skab og El tavler
Montering af flowmåler på Skovparken Sydøst
Montering af flowmålere på udløbsstationen

Til efterretning
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Til behandling:

27.0 Budget 2022 NFS Spildevand A/S

./.

Budget 2022 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2022. Bestyrelsen har tidligere
besluttet, at taksten følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme.
Det medfører at taksten på spildevand nedsættes med kr. 0,75 fra kr. 37,50 til kr. 36,75/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 et fald på kr. 112,50 inkl. moms i forhold til 2021.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.
Tømningsordning
Tømningsordning skal hvile i sig selv og er udenfor den økonomiske ramme.
Det forslås at taksten hæves til kr. 510 kr/år ekskl. moms og til kr. 1020 kr. ekskl. moms for 2 årlige tømninger. En stigning på kr. 137,50 inkl. moms.
For øvrige takster vedrørende tømningsordning henvises til takstblad.
Det indstilles,
at budget og takstblad godkendes,
at takster for tømningsordning godkendes.
Godkendt
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28.0 Spørgsmål fra bestyrelsesmedlem
./.

Ole Tyrsted har i mail af 21. september 2021 stillet 4 spørgsmål relaterende til ”Lynfrostgrunden”

./.

Selskabets besvarelse på spørgsmål vedlægges.
Selskabets besvarelse indeholder svar om myndighedsopgaver, og vi har derfor haft besvarelse i
”høring” ved Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes bemærkninger er vedlagt.
Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter henvendelsen fra bestyrelsesmedlem Ole Tyrsted samt tager selskabets besvarelse til efterretning.
Godkendt

29.0 Mødeplan 2021
9. december
Godkendt

30.0 Information
Alle punkter

30.1 Intern information
Alle punkter

30.2 Ekstern information
Alle punkter

31.0 Eventuelt

