
 
 
Budget 2018  
I forbindelse med udarbejdelsen af selskabernes 
budgetter for 2018 har bestyrelsen en intention 
om at foretage en yderligere differentiering af 
priserne på vand. I dag ydes rabat ved forbrug 
over 5.000 m3, men fra 2018 ønsker bestyrelsen, 
at der ydes en væsentlig rabat allerede fra 2.000 
m3, og at rabatten over 5.000 m3 sættes 
yderligere op. Priserne for 2018 forventes 
offentliggjort i december 2017.   

 
Kildepladsbeskyttelse   
Beskyttelse af kildepladser for vandindvinding er 
et vigtigt fokusområde for Ringkøbing-Skjern 
Forsyning, og bestyrelsen har for et år siden aftalt 
at afsætte 1 mio. kr. årligt til formålet. 
Ringkøbing-Skjern Forsyning har over en årrække 
investeret meget i at forbedre 
drikkevandskvaliteten og forsyningssikkerheden, 
og de investeringer skal beskyttes mod 
forurening. 

 
Test for pesticider i drikkevandet  
Efter fund af pesticider i drikkevandet bl.a. på Fyn 
og ved Esbjerg har Ringkøbing-Skjern Forsyning 
A/S fået analyseret vandprøver fra Forsyningens 
fem vandværker. Resultatet af vandprøverne 
viste, at der ikke kan detekteres desphenyl 
chloridazon i afgangene fra selskabets 
vandværker.  
 

Forbrugervalg 
Stemmeafgivelsesperioden til valget af 
forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes 
bestyrelse startede den 8. september og strækker 
sig frem til den 7. november. Der er syv  

 
 
 
kandidater opstillet til valget, og hver af 
kandidaterne har fået lagt en kort præsentation 
af sig selv på Ringkøbing-Skjern Forsynings 
hjemmeside, www.rsforsyning.dk.   

 
Medarbejdervalg  
Der afholdes valg af medarbejderrepræsentanter 
til bestyrelsen den 8. november. Der skal i alt 
vælges tre medarbejderrepræsentanter. 

 
Salg af Skjern Renseanlæg  
Grunden, hvor det nu nedlagte Skjern 
Renseanlæg er beliggende, er blevet solgt ved 
offentligt udbud. Den nye ejer har overtaget 
grunden pr. 1. september 2017.   
 

Fjernaflæste målere  
Der er på nuværende tidspunkt udskiftet knap 
13.000 målere i hele kommunen. I områderne 
Bjerregård/Haurvig og Hoven/Ådum foretages 
arbejdet af underleverandører, mens det er 
Forsyningens egne medarbejdere, der står for 
udskiftningen i den nordlige del af kommunen og 
på Klitten. Alle målere forventes udskiftet ved 
udgangen af 2018. 

 
Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
29. november 2017. 
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