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Dagsorden  

 

 

 

Fraværende: Per Jespersen og Thomas Rydahl 

 

     

Til orientering:  

 

30.0   Meddelelser fra formanden 

 

 Intet 

 

31.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

 Intet 

  

32.0 Siden sidst 

 Projekt for kloakseparering i del af Aunslev  

 

 Omlægning af 1km trykledning ved Ellinge.  

 Planlægning for strømpeforing af ledning gennem Christianslundsskoven mv.  

 

Planlægning for strømpeforing af enkelte strækninger ved Dyrehavekvarteret, på bag-

grund af tv-inspektioner fra 2021.  

 

Opfølgende proces med baggrund i den af NFS Spildevand og Krüger udarbejdede 

”Fremtidsscenarier Nyborg Renseanlæg”. 

 

Igangsat undersøgelser med hjælp fra EnviDan vedr. transportanlæg i forbindelse med 

nedlægning af Ørbæk renseanlæg. 
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Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg, her er indkørin-

gen i gang sammen med vores rådgiver. 

 

Bygning af ny gaslagertank og udskiftning af gasfakkel er afsluttet. 

 

Opgradering af SRO-systemet og tavle udskiftninger på Nyborg renseanlæg. 

 

Montering af nye omrører og pumpe i bassin 4 Nyborg renseanlæg lige afsluttet. 

 

Rådgiver Kruger arbejder med et udbygningsdesign til Nyborg renseanlæg, således det 

kan behandle alt spildevandet når Ørbæk og Kløverhage skal nedlægges pågår. 

 

Udskiftning af trykledning fra UP05 Ellinge pumpestation mod Ferritslev pågår. 

 

Til efterretning 

 

33.0 Regionalmøde DANVA 

Bestyrelsesformand og direktør deltager i regionalmøde i DANVA den 4. november 

2022 i Kolding. 

 

./. Mail indeholdende dagsorden for mødet vedlagt 

 

 Til efterretning 

 

34.0 Slam 

 Der har fra flere bestyrelsesmedlemmer været efterspurgt orientering af slamdisponering 

 i NFS 

  

 EHA orienterer 

 

 EHA’s orientering til efterretning 

  

 Til behandling:  
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35.0 Betalingsvedtægt  

Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S har ikke været revideret siden 2014. Lovbe-

kendtgørelse af 2. september 2021, har medført, at der er behov for en større revision af 

betalingsvedtægten. 

 

./. Betalingsvedtægt uden rettelser samt betalingsvedtægt hvoraf rettelser fremgår 

 

Det indstilles; 

At bestyrelsen godkender betalingsvedtægten, og indstiller til godkendelse i Nyborg 

Kommune 

 

Godkendt 

 

36.0 Budget 2023 NFS Spildevand A/S 

./.     Budget 2023 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe. 

Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2023. Bestyrelsen har tidligere 

besluttet, at taksten følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme. 

Det medfører at taksten på spildevand nedsættes med kr. 1,10 fra kr. 36,75 til kr. 35,65/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. 165,00 inkl. moms i forhold til 2022. 

Budgetteret overskud finansierer investeringer. 

Tømningsordning 

Tømningsordning skal hvile i sig selv og er udenfor den økonomiske ramme. 

Det forslås at taksten bibeholdes på kr. 510 kr/år ekskl. moms og til kr. 1020 kr. ekskl. moms for 

2 årlige tømninger. 

For øvrige takster vedrørende tømningsordning henvises til takstblad. 

Det indstilles; 
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At budget og takstblad godkendes, 

At takster for tømningsordning godkendes. 

 

 Godkendt 

   

37.0 Mødeplan 2022   

 6. december  

  

38.0 Information 

 

         Alle punkter 

 

 

39.1 Intern information 

 Alle punkter 

  

39.2 Ekstern information 

 Alle punkter 

 

40.0 Eventuelt 

 Intet 

  


