
 
Evaluering af forbrugervalg   
Bestyrelsen gennemgik og evaluerede processen 
for afholdelsen af forbrugervalget til Ringkøbing-
Skjern Forsynings bestyrelse i efteråret 2017 og 
drøftede herunder informationsniveauet i 
forbindelse med opstillings- og valgprocessen. 
Bestyrelsen besluttede at tage Forsyningens 
valgregulativ op til revurdering i efteråret 2020 
med henblik på at forsøge at forbedre processen 
inden næste valg i 2021.     
 
 
Enghavevej og Nørredige, Ringkøbing  
Arbejdet med kloakseparering og renovering af 
drikkevandsledninger på Enghavevej og 
Nørredige i Ringkøbing er i fuld gang og følger 
tidsplanen. En periode med hårdt vejr i marts har 
kun kostet et par dage, som forventes indhentet. 
Nørredige er en central vej for Ringkøbing-Skjern 
Forsyning med både store spildevandsledninger 
og på vandforsyningen en stor 
transmissionsledning og en forsyningsledning. 
Trafikmæssigt er det også en central gade, hvor 
mange interessenter og mange mennesker bliver 
berørt, så vejen spærres i delstrækninger for ikke 
at spærre al trafik i en lang periode. Projektet 
udføres derfor også i tæt samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Vejdirektoratet 
samt øvrige berørte interessenter.    
 
Grundvandsbeskyttelse 
Med undersøgelser og indgåelse af aftaler med 
lodsejere bl.a. i indvindingsområderne ved Lybæk 
Vandværk og Aquatarium fortsætter Ringkøbing-
Skjern Forsyning sin indsats for 
grundvandsbeskyttelse. Selskabet har en 
målsætning om hvert år at afsætte 1 mio. kr. til  

 

 

grundvandsbeskyttelse, som skal fremtidssikre de 
kildepladser, der er vitale for levering af rent 
drikkevand. Med de fund af pesticidrester, der 
gøres i disse år, er det blot endnu mere vigtigt, at 
kildepladserne sikres mod forurening. De ca. 4 
mio. m3, Ringkøbing-Skjern Forsyning årligt 
pumper op, hentes primært på tre store 
kildepladser, og de er helt afgørende for 
forsyningssikkerheden. Herudover ser 
Ringkøbing-Skjern Forsyning frem til 
udarbejdelsen af Kommunens indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelse i 2018.    
 

Vandanalyser 
Virksomheden har i januar 2018 ændret sit 
prøvetagningsprogram for vand, der leveres til 
forbrugerne. Ændringen er sket som følge af, at 
en ny bekendtgørelse er trådt i kraft på området.  
 

Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
23. april 2018. 
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