
 

Nyhedsbrev 
Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har 
besluttet at udsende et nyhedsbrev efter hvert bestyrel-
sesmøde. Formålet med nyhedsbrevet er at informere 
offentligheden om bestyrelsens arbejde og de aktuelle 
emner der behandles. Nyhedsbrevet behandler emner-
ne med hensyntagen til den fortrolighed der påhviler 
visse emner samt et væsentlighedskriterium i forhold 
til offentlighedens interesse.  
 
Kundetilfredshedsundersøgelse  
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S får hvert år foreta-
get en kundetilfredshedsundersøgelse blandt sine 
vand- og spildevandskunder. Undersøgelsen foretages 
af brancheforeningen Danva. Undersøgelsen i år viser, 
at kunderne overordnet set er meget tilfredse med de 
vand- og spildevandsydelser selskabet leverer. Et op-
mærksomhedspunkt er dog selskabets håndtering af 
driftsforstyrrelser i vandforsyningen hvor der er over-
vejende negative tilbagemeldinger. Selskabet har derfor 
iværksat en omlægning af telefonbetjeningen i forhold 
til spørgsmål af teknisk karakter, for om muligt at 
kunne betjene kunderne mere effektivt. 
 
 
Boringer ved Løvstrup Plantage 
Ringkøbing-Skjern Vand A/S foretager i øjeblikket 
boringer i Løvstrup Plantage for at undersøge mulig-
hederne for en fremtidig kildeplads. 

 
Innovest 
Det igangværende arbejde med at opføre et nyt domicil 
i samarbejde med den erhvervsdrivende fond skrider 
fremad. Tidsplanen er skubbet en smule, således at 
skovlen først kommer i jorden i oktober. Årsagen hertil 
er behov for ekstra tid til projekteringen. 
 

Biogasprojektet i Bioenergi Vest A/S 
Projektet med etablering af et biogasnet i den sydlige 
del af kommunen er ved at tage form i disse uger. Sel-
skabet har udpeget 3 velegnede steder til produktion af 
biogas og er i kontakt og forhandlinger med en række 
mulige aftagere.  
 
 
Handlingsplan for sommerhusområde i Bork  
Der er udarbejdet en handlingsplan for udbedring af 
de spildevandsproblemer, der har været i sommerhus-
området i Bork. Selskabet har lagt store ressourcer i at 
forbedre situationen og med handlingsplanen forven-
tes problemerne afklaret over en årrække. 

 
Skat 
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S har modtaget en 
henvendelse fra SKAT vedrørende afskrivningsgrund-
laget i selskabets regnskaber. Hvis SKAT – som det er 
set i andre sager mod vandforsyninger - ikke anerken-
der det afskrivningsgrundlag, som Forsyningssekreta-
riatet fastsætter i deres pris- og levetidskatalog (POL-
KA), kan det medføre en betydelig efterregning fra 
SKAT. 
 

Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er sat til 22. august 2013.
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