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Henning Larsen

Dagsorden

16.0 Meddelelser fra formanden
Intet

17.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
17.1 Ekstraordinær generalforsamling DANVA

./.

DANVA afholdte ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober for 2. behandling af
vedtægter og forretningsorden.
Som et ekstra punkt havde DANVA et ”Forslag om mandat til DANA’s bestyrelse til
forhandling af frivillig kollektiv aftale med Staten om økonomisk regulering af vandsektoren”
Punktet gav en del debat på generalforsamlingen, og det blev understreget, at DANVA
ikke skal være myndighed. Myndighedsfunktion skal stadig varetages af Staten/Forsyningssekretariatet.
Der kunne ikke i generalforsamling gives opbakning til teksten i vedhæftede bilag, men
generalforsamlingen vedtog i stedet: ”Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat
til at undersøge mulighederne for en anden økonomisk regulering af vandsektorloven.
Medlemmerne involveres i processen/sagen, bl.a. via regionalmøder”.
Til efterretning
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Til behandling:

18.0 J.nr. 06.01.00P24 – Sag 2010/00506
Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S

./.

På baggrund af ny lovgivning på området (Trappemodel m.v.) er der behov for
revidering af betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S
Der vedhæftes ny betalingsvedtægt samt udgave med rettelser.
Det indstilles,
at betalingsvedtægten godkendes og indstilles til Nyborg Byråds godkendelse.
Godkendt

19.0 J.nr. 06.03.00S55 - Sag 2013/00690
Budget NFS Spildevand A/S 2014
./.

Budget 2014 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte
budgetmappe.
Spildevand A/S er omfattet af reglerne om prisloft.
NFS Spildevand A/S har fået udmeldt et prisloft på kr. 40,87/m3. (2013 kr. 43,25/m3)
Det foreslås, at prisen pr. m3 hæves fra kr. 32,00/m3 til kr. 32,75/m3. Prisen for
abonnement bibeholdes uændret på kr. 400,00/år. Årsagen til prisstigning er indførelse af trappemodellen, som til gengæld betyder, at erhvervsvirksomheder får nedsat takst.
Bestyrelsen har vedtaget et servicemål om at TV-inspicere 20 km ledningsnet om
året, hvilket medfører en prisstigning på kr. 0,50/m3.
Det budgetterede overskud på kr. 19.701.000 skal bruges til ekstraordinær afvikling
af gæld/finansiering af investeringer, jf. reglerne i prisloft. Spildevand A/S havde pr.
31. december 2012 en gæld på kr. 87.127.881. Der er ikke optaget lån i 2013.
Der foreslås, at prisen for tømningsordning for septictanke bibeholdes uændret på
kr. 500,00. For øvrige takster vedr. tømningsordning henvises til separat takstblad.
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Det indstilles,
at budget og takster for tømning godkendes,
at takster for tømning af bundfældningstakst godkendes,
at takster for særbidrag og tilslutningsbidrag godkendes,
at takstblad godkendes.
Godkendt

19.0 J.nr. 06.01.20P24 – Sag 2013/00696
Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune
Vedlagt revideret regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune.
./.

Der er vedlagt en revideret udgave samt en med mark-up, således ændringer fremgår.
Der er kun lavet sproglige rettelser.
Det indstilles,
at regulativ godkendes og indstilles til Nyborg Kommunes godkendelse.
Godkendt

20.0 Information

20.1 Intern information
Alle punkter

20.2 Ekstern information
Alle punkter
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21.0 Eventuelt
Drøftet Royalcentret.

Albert Pedersen
Per Jespersen
Jan Reimer Christiansen
Jan Christensen
Jørgen Berthelsen
Søren Svendsen
John Schmidt
Jørn Terndrup
/
Erik Hansen
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