
 

 
 
Prislofter 
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkø-
bing-Skjern Vand A/S har fra Forsynings-  
sekretariatet fået udmeldt prislofter for 2015.  
I både vandselskabet og spildevandsselskabet er 
der i beregningen af prisloftet pålagt et mindre 
generelt effektiviseringskrav i selskabernes 
driftsomkostninger. Bestyrelsen har taget de  
udmeldte prislofter til efterretning. 
 
Betalingsvedtægt 
Bestyrelsen har godkendt et udkast til en ny  
betalingsvedtægt for spildevandsselskaberne  
under Ringkøbing-Skjern Forsyning. Ændringen i 
betalingsvedtægten beror på en ny bekendt-  
gørelse og vejledning fra miljøministeren omkring 
spildevandsselskabers håndtering af særbidrag 
for særligt forurenende spildevandskunder. 
 
Tilslutningsbidrag for vand og spildevand 
Bestyrelsen har besluttet at ændre proceduren 
for opkrævning af tilslutningsbidrag ved udstyk-
ning af boliggrunde. Fremover forfalder tilslut-
ningsbidraget for vand derfor til betaling, når  
tilslutningen er etableret, ligesom det hidtil har 
været praksis ved tilslutning af spildevand. 
 
Forbrugerundersøgelse  
Brancheorganisationen DANVA foretager hvert 
andet år en forbrugerundersøgelse på vegne af 
en række vand- og spildevandsselskaber. I den 
netop offentliggjorte undersøgelse i 2014 scorer 
såvel Ringkøbing-Skjern Vand A/S som Ringkø-
bing-Skjern Spildevand A/S højt på kundetilfreds-
hed, men knap så højt på kendskabsgrad. Kunde-
tilfredshedsundersøgelsen for Ringkøbing-Skjern 
Vand og Ringkøbing-Skjern Spildevand kan ses  
på vores hjemmeside www.rsforsyning.dk.

  
 
Aquatarium 
Selve bygningen til det nye vandværk er ved at 
være etableret. Vandværket og udenoms-  
arealerne forventes færdige inden årets udgang. 
Herefter vil der kunne sættes vand på i begyndel-
sen af det nye år. Test og indkøring af værket 
startes op, når der foreligger ibrugtagningstilla-
delse fra kommunen, og ledningsnettet mod 
Skjern er færdiggjort.  
 
Prøveboring i Løvstrup Plantage 
Der er igangsat en længerevarende prøvepump-
ning i Løvstrup Plantage med henblik på at  
vurdere kvaliteten af vandet fra boringen over en 
længere periode. De foreløbige resultater viser en 
stabil og god vandkvalitet. 
 
Innovest 
Byggeriet af Innovest forløber planmæssigt i  
henhold til tidsplan og budget. Ibrugtagning af 
bygningen vil ske i løbet af august 2015. 
 
Lovforslag om finansiering af tilslunings- 
omkostninger  
Miljøministeren har fremsat lovforslag omkring 
finansieringsmuligheder for grundejeres egne  
omkostninger til etablering af spildevands-  
tilslutning af ejendomme, der omfattes af krav 
om forbedret spildevandsrensning. Bestyrelsen 
har taget lovforslaget til efterretning.  
 
Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er den 27. november.
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Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 23. oktober 2014 


