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Ånumvej 28 6900 Skjern Tlf. 96 74 85 00 SE nr. 49 39 89 13 

 

 

 

Der afholdes generalforsamling med spisning mandag den 04. oktober 2021 kl. 18,30 i Holmsland 

Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.  

Generalforsamlingen starter kl. 19,30.  Der er tilmelding senest torsdag den 30. september 2021 til 

formanden på mail nordmarken33@mail.dk.  

 

Tilsluttede forbrugere      Antal                        940 

Faktureret vandmængde (fra Ringkøbing-Skjern forsyning 66347 m3) (61434 i 2019)) M3              126636 

Elforbrug            (27991 kwh i 2019)   Kwh              27079 

Vandspild                          (1,8 % i 2019)   %           0,0 
 

Der er i alt afregnet 940 forbrugere pr. 31.12.2020. Der er tilsluttet 4 nye forbrugere. 

Den udpumpede vandmængde var 125911 m3 mod 119340 m3 i 2019.  Vandspildet var ca. 0 m3 mod 2151 m3 i 2019. 

Vandspildet er beregnet, da aflæsningstidspunktet i 2020 var pr. 31/12 mod 07/12 i 2019. Det vil sige, at der er solgt vand i ca. 13 

måneder i 2020. Fremover vil aflæsningstidspunktet være 31.12 ligesom aflæsning af alle målere, da alle nu har fjernaflæste målere. 

 

Rentvandsanalyserne viser vand af fineste kvalitet uden pesticider. Alle prøverne overholder kravene til drikkevand. 

Analyseresultaterne for 2020 kan ses på hjemmesiden.   

 

Driftsaftalen med Ringkøbing-Skjern Forsyning kører nu på 12. år. De ansatte montører ved Ringkøbing-Skjern Forsyning servicerer 

værket og ledningsnettet mens det er ansatte i administrationen der sørger for opkrævninger og regnskab.  

Administrationen har adresse på Ånumvej 28, 6900 Skjern.  

 Der er i 2020 monteret fjernaflæste målere ved alle forbrugere. 

Der er monteret målerbrønde ved alle nye forbrugere. Der er etableret ny forsyningsledning til én forbruger, hvor der var et gammelt 

jernrør. Der er undersøgt trykforhold ved en forbruger. Der er repareret på ledningsnettet og udskiftet indmad og dæksler ved flere 

målerbrønde, hovedsageligt ved sommerhuse. 

 

Resultatet af regnskabet 2020 viser, at afregningsprisen kan holdes på nuværende niveau med en m3-pris på kr. 2,50 /m3. 

 Udover m3-prisen opkræves der en statsafgift på kr. 6,18 og en drikkevandsafgift på kr. 0,19. 

Den faste afgift er kr. 1000,00. Alle priser er excl. moms.  

Afskrivningerne er øget, da der afskrives på investeringen af de nye fjernaflæste målere. 

 

Afregningen for vandet fra Ringkøbing-Skjern Forsyning, bliver reguleret jf. nettoprisindekset.  

 

 Opkrævningen varetages af Ringkøbing-Skjern Forsyning så der bliver opkrævet fælles med spildevand. 

Aflæsningstidspunktet for aflæsning af vandmåleren er pr. 31. december. Aflæsningen foretages af Ringkøbing-Skjern Forsyning 

som fjernaflæsning. 

 

Tilbagebetalinger og efterbetalinger er tillagt eller modregnet i årsopgørelsen, der er udsendt i januar måned til betaling i februar.  

Forbrugere der ikke betaler til den fastsatte dato, bliver pålignet et gebyr.  

 

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2017, bliver der ikke sendt indbydelse, regnskab mm til forbrugerne. Alle oplysninger kan 

hentes på Ringkøbing-Skjern Forsynings hjemmeside. Der gøres opmærksom på dette og generalforsamling ved udsendelse af sms. 

 

Vedr. 2021, indeværende år. 

Der opsamles kapital til renovering af ledningsnettet.   

 

Forbrugerne skal være opmærksomme på problemet med utætte rør eller forbindelser efter måleren med et vandforbrug til følge, hvor 

kun den del der ligger over årsforbruget tillagt 300 m3 kan godtgøres.   

 

Til forbrugere med en målerbrønd: 

Sørg for at lukke for begge ventiler i brønden næste gang I forlader huset i længere tid. 

Vær sikker på at det lille hjul i midten af måleren står helt stille efter aflukning. 

Aflæs måleren jævnligt så I har kontrol med forbruget og undgå ubehagelige overraskelser 

med ekstra forbrug. 

 

Ring til os hvis I er i tvivl. 

 
Tak til forbrugerne for den forståelse vi har mødt de gange vandforsyningen har været afbrudt. 
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