
 
 
Særbidrag på spildevand  
På baggrund af en ny bekendtgørelse har 
Ringkøbing-Skjern Forsyning foretaget en 
screening af, hvilke virksomheder der i 
Ringkøbing-Skjern kommune afleder særligt 
forurenet spildevand til forsyningens renseanlæg 
og dermed falder ind under reglerne for 
opkrævning af særbidrag. Selskabet vurderer på 
baggrund af den foretagne undersøgelse, at ingen 
virksomheder i kommunen skal pålægges 
særbidrag.  
 
Budget og priser 2017  
Revisionen af vandsektorens indtægtsramme-
regulering forventes at medføre, at 
vandselskabernes indtægtsrammer først kan 
udmeldes fra Forsyningssekretariatet i december 
2016. Dette kan komme til at betyde en 
efterregulering af priserne for 2017 i starten af 
året, hvis de endelige indtægtsrammer 
nødvendiggør dette.   
 
Bork sommerhusområde  
Arbejdet med at udrede spildevandsproblemerne 
i Bork sommerhusområde forløber planmæssigt.  
I forbindelse hermed er der i et afgrænset 
område lokaliseret en løsning for bortledning af 
overfladevand. Bestyrelsen har derfor godkendt, 
at Forsyningen kan deltage i et fælles projekt 
med kommunen og grundejerforeningerne til 
løsning af problematikken med overfladevand, 
der oversvømmer spildevandsledningerne i 
området Fasanvænget, Duevænget samt 
Nordmarken.  

Kloaksepareringsprojekt i Tarm by  
Der blev på bestyrelsesmødet givet en 
orientering om kloaksepareringsprojekt ”Vandets  

 
 
 
kvarter”, som er under udførelse i Tarm by. 
Projektet skal fremtidssikre byens 
vandafledningsforhold og gennemføres i tæt  
dialog med de berørte parter. Udover nedsivning 
af regnvand i regnbede og på egen grund 
omfatter projektet også etablering af et åbent 
regnvandsbassin ved Tarm Idrætscenter som et 
rekreativt element.   
  
Fjernaflæste målere  
Udskiftning af ca. 2300 målere i Skjern er godt i 
gang og fortsætter ind i 2017, hvor 
målerudskiftningen i Skjern forventes afsluttet. I 
de kommende år frem til 2020 udskiftes alle 
målere i forsyningsområdet til fjernaflæste 
målere.  
 
Skovrejsning ved Tranmose kildeplads  
Ringkøbing-Skjern Kommune, Forsyningen og 
Naturstyrelsen har alle godkendt 
skovrejsningsprojektet øst for Ringkøbing, og der 
er afholdt informationsmøde for lodsejere og 
andre interessenter.   
 
Klimasikring i Ringkøbing  
Der er taget initiativ til et samarbejde mellem det 
planlagte oplevelsescenter Nordkraft, 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-
Skjern Forsyning omkring klimasikring af 
Skelbækken, som spiller en væsentlig rolle i 
afvandingen af centrale områder i Ringkøbing.  
 
 

Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
16. november 2016. 
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