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Dagsorden

14.0 Meddelelser fra formanden
Intet

15.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

15.1 Kloakering i Nyborg Kommune
Status på kloakering i Nyborg Kommune samt orientering om den fremtidige planlægning/investering.
Nuværende kloaknet
NFS´ kloakopland er på ca. 492 km, heraf er 55 % separatkloakeret.
NFS har ikke et samlet overblik over den fysiske tilstand af kloakledningerne, da vi ikke
har en tv-inspektion af hele ledningsnettet. De ledninger hvori der opstår brud er typisk
anlagt før 1970. Der er ca. 70 km som er etableret før 1970.
I områder, hvor vandløb bliver passet er der ikke konstateret væsentlige problemer med
håndtering af regnvand. Men NFS har udfordringer med henblik på håndtering af regnvand
og overløb fra fælleskloakledningerne. Dog ser det ud til, at vi sammenlignet med andre
forsyninger, er heldigere stillet m.h.t. vores kapacitet af ledningsnettet og nedbørsmængderne.

./.

Fremtidig planlægning/investering
Fremgår af vedlagte anlægsprogram 2011-2020. (Se pkt. 15.1 Anlægsplan)

NFS SPILDEVAND A/S

./.

./.

./.

./.

Tirsdag, den 6. september 2011
kl. 8.30
Mødested: Administrationen

Blad nr.

• Status på kloakering i Nyborg Kommune
Nyborg kommunes spildevandsplan 2009-2016 danner grundlag for nye kloakeringer
i det åbne land. NFS følger de i spildevandsplanen anførte anlægs- og tidsplaner. (Se
pkt. 15.1 Spildevandsplan om ny kloak)
• Kloaksepareringer
I Spildevandsplanen 2009-2016 er der anført områder, hvori kloaksepareringen er
tiltænkt. Ved kloakseparering bliver fælleskloakledningen erstattet af dels en spildevandsledning og dels en regnvandsledning. (Se pkt. 15.1 Fremtidig planlægning og
investering)
• Kloakrenoveringer
NFS renoverer kloakledninger og pumpestationer for mellem 10 og 20 mio. kr. årligt
i perioden 2009-2016. (Se pkt. 15.1 Fremtidig planlægning og investering)
• Vandplaner
Som følge af vandplanerne forventer NFS at skulle investere i forbedringer for at
nedbringe aflastninger til vandløb, vådområder og havmiljø. Miljøministeriet ønsker
målbare tiltag senest i år 2015. Nyborg Kommune bestemmer, hvordan dette skal ske.
Der er endnu ikke kendskab til omfanget af tillæg, dette forventes medio 2012. (Se
pkt. 15.1 Fremtidig planlægning og investering)
Økonomi
Årligt investeringsbehov ca. 25,2 mio. kr.
Investeringer til opfyldelse af vandplaner er ukendt.
Det forventes ikke at give problemer med finansiering/indregning i prisloft. Der gives i
prisloftet mulighed for at indregne et tiltag for både aktuelle og historiske investeringer.
Der er desuden mulighed for fuld lånefinasiering.
Flemming Kjærulfs orientering til efterretning.

16.0 Information

16.1 Intern information
Alle Punkter

16.2 Ekstern information
Alle Punkter
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17.0 Eventuelt
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