
 
 
Budget for 2015 
Bestyrelsen behandlede og godkendte budgetter 
og priser for 2015 for alle selskaber. For yder- 
ligere information om budgetter, se www.rsforsy-
ning.dk. 
 
Priser på vand og spildevand i 2015 
Priserne på vand og spildevand justeres i 2015 i 
overensstemmelse med de vedtagne budgetter, 
ligesom der sker en ændring i visse gebyrer, som 
selskabet opkræver. For yderligere information 
om priser og gebyrer, se www.rsforsyning.dk. 
 
Økonomiopfølgning pr. 30. september 2014 
Bestyrelsen behandlede kvartalsregnskabet pr. 
30.09.14 for alle selskaber. 
 
Godtgørelse for strømforbrug ved hus-
stands-pumpestation  
Der arbejdes på en model for kompensation til 
husstande, hvor Ringkøbing-Skjern Forsyning har 
opsat en husstandspumpestation på privat grund. 
Husstandspumpestationen er ejet af Forsyningen, 
men er koblet på husstandens elektriske instal- 
lationer. 
 
Temadage  
Bestyrelsen vil i foråret 2015 afholde temadage, 
hvor den vil drøfte den overordnede struktur på 
vand- og spildevandsområdet, samt drøfte en 
strategi for grundvandsbeskyttelse.  
 
Dialogmøde 
Der har været afholdt et dialogmøde med nogle 
borgere fra Skjern omkring følgerne af regnskyl-
lene den 6.-7. september. Ringkøbing-Skjern  
Forsyning planlægger at iværksætte en række 
tiltag for at imødegå lignende hændelser med  
 
 

 
 
opstuvning af spildevand i boligejeres kloak- 
system som følge af ekstremregn i fremtiden. 
 
Suppleringsvalg af medarbejderrepræsen-
tant i bestyrelsen 
Der afholdes suppleringsvalg af en medarbejder-
valgt bestyrelsesmedlem og evt. suppleant(er) 
den 18. december 2014. Baggrunden for supple-
ringsvalget er, at et medarbejdervalgt bestyrel-
sesmedlem er udtrådt af bestyrelsen, og at der 
ikke er en suppleant, der kan indtræde i stedet.  
 
Spaltning af Ringkøbing-Skjern Spildevand 
A/S 
Spaltningen af koncernens spildevandsselskab er 
gennemført med tilbagevirkende kraft fra 1. janu-
ar 2014. Det udspaltede selskab, Ringkøbing- 
Skjern Renseanlæg A/S, vil tage sig af rensning af 
spildevand, mens Ringkøbing-Skjern Spildevand 
A/S tager sig af transport og pumpning af spilde-
vandet. Fra 2015 vil spildevandstaksten på faktu-
raen til forbrugerne derfor være opdelt i en trans-
porttakst og en rensetakst.  
 
Næste møde 
Næste planlagte møde i bestyrelsen er den 11. 
marts 2015.

Nyhedsbrev nr. 11 
Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 27. november 2014 
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