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Årsrapporter 2017
Årsregnskaberne for 2017 for selskaberne i
koncernen Ringkøbing-Skjern Forsyning udviser et
tilfredsstillende driftsresultat i alle selskaber, og
bestyrelsen har udtrykt tilfredshed med årets
resultat 1.
Året 2017 udviste også tilfredsstillende nøgletal
på produktionssiden. Salget af vand og mængden
af ledningsført spildevand er nogenlunde stabilt,
men med en lille stigning i vand og et lille fald i
spildevand i forhold til 2016. Som det har været
tilfældet de sidste 5 år steg antallet af tilsluttede
vandkunder en smule, og på den positive side
kunne det også konstateres, at vandtabet faldt
fra 7,1% i 2016 til 5,8% i 2017.
Regnskaberne forventes endeligt godkendt på
selskabernes ordinære generalforsamling den 22.
maj.
Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling i
selskaberne i Ringkøbing-Skjern Forsyningkoncernen tirsdag den 22. maj kl. 17.00 i
umiddelbar forlængelse af byrådsmødet denne
dag.
Underføring Hvide Sande Havn
I forbindelse med en forestående uddybning af
havnebassinet i Hvide Sande er Ringkøbing-Skjern
Forsyning nødt til at flytte de vand- og
spildevandsledninger, der er placeret i bassinet.
Flytningen er en stor omkostning for RingkøbingSkjern Forsyning, men giver samtidig mulighed
for at øge kapaciteten i både vand- og
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Selskabet er ejet sammen med Vestjysk
Landboforening, og ledes af en anden bestyrelse.

spildevandsledninger med henblik på en
fremtidssikring af forsyningssikkerheden i
området.
Spildevand fra Hemmet til Tarm Renseanlæg
I den gældende handleplan for spildevand er det
bestemt, at spildevand fra Hemmet renseanlæg
skal overpumpes til Tarm renseanlæg fra 2026.
Inden dette kan ske, mangler der at blive anlagt
transportledninger fra Hemmet til Vostrup. Da
Ringkøbing-Skjern Kommune vil etablere en
cykelsti
på
strækningen
i
2018,
har bestyrelsen besluttet at afsætte de
nødvendige anlægsmidler allerede i indeværende
år for at kunne gennemføre projektet samtidig
med anlæggelsen af cykelstien.
Efter etableringen af transportledningerne i 2018
vil de nødvendige ændringer på Hemmet
renseanlæg samt tilkoblinger af de nye ledninger
til de eksisterende ledninger i Vostrup blive
gennemført, og Hemmet renseanlæg kan
herefter nedlægges senest i 2020.
Lugtreduktion Tarm renseanlæg
Der har i over et år været arbejdet på at reducere
lugtgenerne fra Tarm renseanlæg.
Inden
sommeren 2018 forventes etableret en mere
målrettet udsugning og rensning af luften de
steder, hvor lugtgenerne opstår, og det forventes
i væsentlig grad at fjerne lugtgenerne.
Næste møde
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den
18. juni 2018.

