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Budget og priser 2018
Bestyrelsen behandlede og godkendte budgetter
for alle selskaber i Ringkøbing-Skjern Forsyningkoncernen. Herudover godkendte bestyrelsen
priserne for vand og spildevand, som vil være
gældende fra 1. januar 2018. De nye priser
offentliggøres inden årets udgang, under
forudsætning af Ringkøbing-Skjern Kommunes
endelige godkendelse.
Priser for vand 2018
I vandforsyningen godkendte bestyrelsen en
generel prisnedsættelse på 0,42 kr. pr. m3, som
kommer alle virksomhedens vandkunder til gode.
Herudover godkendte bestyrelsen en yderligere
differentiering af vandpriserne, der sikrer en
højere rabat til vores erhvervskunder. Allerede
fra 2.000 m3 opnås en væsentlig rabat på 2,52 kr.
pr. m3, og rabatten over 5.000 m3 sættes
yderligere op, således at m3-prisen over 5.000 m3
kommer ned på 1,85 kr.
Priser for spildevand 2018
På spildevand er priserne delt op i en takst for
kloaknettet og en takst for renseanlæg.
For begge spildevandstaksters vedkommende er
der i 2018 tale om en moderat prisforhøjelse for
afledning op til 20.000 m3. For afledning af
spildevand over 20.000 m3 falder prisen som følge
af, at den lovpligtige trappemodel i 2018 vil være
fuldt implementeret.
Forbrugervalg
Valget
af
forbrugerrepræsentanter
til
vandselskabernes bestyrelse afsluttes den 5.
december, og stemmeoptælling finder sted den
6. december. De valgte forbrugerrepræsentanter
indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2018 for den

kommende 4 års periode 2018 – 2022.
Der vil blive foretaget en evaluering af
valgprocessen i den nye bestyrelse efter 1. januar
2018.
Ny bestyrelse fra 1. januar 2018
I forbindelse med, at der er afholdt
kommunalvalg den 21. november, skal der
vælges en ny bestyrelse til at stå i spidsen for
Ringkøbing-Skjern Forsynings selskaber fra den 1.
januar 2018. Den nye bestyrelse vil bestå af seks
politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer, som
vælges af det nye Byråd efter kommunalvalget,
de to forbrugerrepræsentanter, der får flest
stemmer ved forbrugervalget som omtalt
ovenfor, samt tre medarbejderrepræsentanter,
som Ringkøbing-Skjern Forsynings medarbejdere
har valgt i begyndelsen af november måned.
Fjernaflæste målere
Udskiftningen af målere i hele Ringkøbing-Skjern
Forsynings vandforsyningsområde forløber efter
planen. Alle målere forventes dermed fortsat at
være udskiftet til fjernaflæste målere inden
udgangen af 2018.

Næste møde
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den
17. januar 2018.

