
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

Skjern, den 10. april 2019 
 

Til bestyrelsesmøde den 6. marts 2019 
 
Udarbejdet af: 
Søren Jakobsen 

 
Nedrivning af lukkede renseanlæg. 

I takt med at vi lukker og samler renseanlægsdriften, får vi de enkelte anlæg miljøscreenet med 

dertilhørende nedrivningstilladelser. Vi har afholdt et lille udbud på nedrivning af de 2 anlæg i Klo-

ster og Troldhede og det blev Stauning maskinstation, som er den billigste og dermed dem der får 

opgaven. Anlæggene vil blive fjernet i foråret 2019. 

  

Stauning Maskinstation: 

Renseanlæg, Idrætsalle 2A, Troldhede: 330.000,00 kr. 

Renseanlæg, Røjklit vej 13A, Kloster: 509.000,00 kr. 

 

Benno Gosvig: 

Renseanlæg, Idrætsalle 2A, Troldhede: 458.500,00 kr. 

Renseanlæg, Røjklit vej 13A, Kloster: 609.900,00 kr. 

 

 

Reduktion af lugt fra Tarm renseanlæg. 

Vi har i den sidste tid gjort en hel del for at reducere lugtgenerne fra Tarm renseanlæg. Beboerne i 

de nært liggende boligområder synes at det lugter meget til tider fra renseanlægget. Det har gjort 

at vi har set på nogle løsninger for at komme dem til gode. Der er monteret 2 stk. kompressorer, 

som suger fra dekanter rummet og indløbsbygværket. Denne luft blæser vi så ned i procestanken, 

hvor vi binder svovlbrinten i vandet så den ikke generer omgivelserne. Projektet er færdigt og sat i 

drift, så vi anser at opgaven med at reducere lugtgener fra området er løst. Det kan ikke udelukkes 

at der til tider kan opstå ”lugt” fra anlægget da det stadig er et renseanlæg med dertil hørende pro-

cessor.  

 

Udbud af vedligeholdelse af grønne områder 

Vi har haft vedligeholdelsen af grønne områder i EU-udbud, eftersom Hede Danmark A/S kontrakt 

udløber i marts 2019.  

Udbuddet omhandler den grønne vedligeholdelse af ca. 270 lokationer i forsyningsområdet, med 

start d. 1. april. Det er udbudt som en 2-årig kontrakt med mulighed for 3*1 år forlængelse. Udbud 



 

 

blev offentliggjort d. 12. oktober, med tilbudsfrist d. 25. januar. 

 

Ringkøbing-Skjern Forsyning modtog følgende tilbud: 

1. Grøn Vækst A/S kr. 443.613,00 kr. 

2. Hede Danmark A/S kr. 470.392,11 kr. 

3. Tolstrup ApS kr. 599.176,40 kr. 

4. Kaj Bech A/S kr. 751.677,30 kr. 

5. Skærlund Maskinstation v/Brian Kieffer kr. 1.137.071,50 kr. 

6. BS Landskabspleje ApS kr. 2.767.030,17 kr. 

Alle anførte priser er ekskl. moms.                                                                                                                                                            

 

Tilbuddet fra lavestbydende fandtes konditionsmæssigt. Resultatet blev efterfølgende udmeldt til 

de bydende, hvor stand-still perioden udløb d. 11. februar uden modtagelse af indsigelser. 

 

Der blev afholdt kontraktunderskrivelse og introduktionsmøde med Grøn Vækst A/S d. 19. februar. 

Grøn Vækst har tidligere erfaring med lignende opgaver. Grøn Vækst har hovedkontor i Slagelse, 

men vil oprette en underafdeling her i kommunen, hvor de forventer at rekruttere lokale folk til at 

varetage opgaven.  

Grøn Vækst tilbyder en digital portal hvilket gør det muligt at se forventet udførelses tidspunkt for 

lokationerne, deres interne kvalitetssikring samt samle kommunikation mellem dem og Forsynin-

gen.  

 

 

Holmsland Klitvej, Hvide Sande. 

Forsyningen er i gang med at spildevands-

kloakere seks sommerhuse på Holmsland 

Klitvej i Hvide Sande. Overfladevand skal 

fortsat nedsive på egen grund. I samme om-

gang udskiftes vandledningerne. Det er for-

syningens egne entreprenører, der udfører al 

anlægsarbejdet. Arbejdet forventes afsluttet 

ved udgangen af uge 11. 

Anlægsomkostninger til vand- og spildevand: 

340.000,00 kr. 

Tilslutningsbidrag ekskl. moms: 193.000,00 kr 



 

 

Troldhede. 

I forbindelse med at Troldtekt i Troldhede i 2018 ønskede at udvide med en 13.000 m2 stor pro-

duktionsbygning, blev der indgået en aftale med virksomheden om, at de skulle adskille overflade-

vand og spildevand fra både den nye bygning og de eksisterende bygninger og pladser, mod at 

forsyningen skulle etablere et nyt regnvandstik til virksomheden.  

 

Til håndtering af overfladevand fra Troldtekt er der stillet krav om, at der skal anlægges et nyt 

regnvandsbassin på ca. 4.000 m3.  Bassinet placeres på et areal, der har hørt sammen med 

Troldhede renseanlæg. Regnvandsbassinet er forberedt til at håndtere overfladevand fra en del af 

Troldhede by, når det på et tidspunkt separeres.  

 

Anlægsarbejdet har været i udbud og det er Lauge Bonde, der er entreprenør på opgaven. Den 

samlede anlægssum er ca. 700.000,00 kr. 

 

Bork sommerhusområde. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning har været inviteret til fællesmøde med formændene for grundejerfor-

eningerne I Bork sommerhusområde. Et fast punkt på deres dagsorden er orientering fra Forsy-

ningen om hvordan det går med reducering af uvedkommende vand i spildevandssystemet. De 

blev orienteret om: 

 

 At forsyningen planlægger at udskifte en ledningsstrækning på ca. 500 m i Horsfold på grund 

af, at den eksisterende ledning er i dårlig stand. 

 At de øvrige ledninger i Horsfold er renoveret. 

 At forsyningens målsætning om, at mængden af uvedkommende vand maks. må udgøre 2 x 

vandforbruget er opnået bortset fra i området omkring Klydevænget.  

 At der fortsat opdages steder, hvor der er drænvand koblet på spildevandssystemet. 

 At en opgørelse ved årsskiftet viser, at ca. 60 % af de ejendomme, der har fået påbud, har ud-

ført forbedringer af afløbssystemet. Det skal bemærkes, at tidsfristen ikke er udløbet alle ste-

der.  

I løbet af 2018 har Kosig afvandingslaug overtaget vedligeholdelsen af dræn og grøfter i hele 

sommerhusområdet.  Målet er, at grøfterne skal oprenses en gang årligt og drænene spules en 

gang hvert 3. år.  

Der var enighed om at med fælles indsats var målet om ingen udpumpning af spildevand til Ring-

købing Fjord ved at være nået. 

 


