
 

 
Økonomiopfølgning pr. 30. september 2013  
Bestyrelsen behandlede regnskabet pr. 30.09.2013 for 
alle selskaber. Resultatet er tilfredsstillende og følger 
budgettet.  

 
Trappemodel   
Folketinget har vedtaget en Trappemodel med mulig-
hed for differentierede m3-priser for spildevandsafled-
ning for erhvervsdrivende, der udleder mere end 500 
m3 pr. år. Ordningen træder i kraft fra 1. januar 2014 
og omfatter en række virksomheder i Ringkø-
bing-Skjern Spildevand A/S’ forsyningsområde. Im-
plementeringen af trappemodellen har fra statens side 
været meget utilfredsstillende, og bestyrelsen beslutte-
de, at selskabet aktivt skal forsøge at påvirke Folketin-
get og myndighederne til at finde mere hensigtsmæssi-
ge løsninger i forhold til Trappemodellen.

 
Betalingsvedtægt 
Implementeringen af Trappemodellen betyder, at der 
pr. 1. januar 2014 skal godkendes en ny betalingsved-
tægt. Bestyrelsen godkendte en ny betalingsvedtægt for 
Ringkøbing-Skjern Spilde-vand A/S, og den sendes nu 
til godkendelse i Byrådet. 

 
Innovest 
Efter licitationen den 14. oktober forhandles der nu 
med Hansen & Larsen om en kontrakt. Forhandlin-
gerne forløber positivt, og det forventes, at første spa-
destik kan tages onsdag den 30. oktober.  

 
Udlicitering af vedligehold af grønne områder  
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har udliciteret ved-
ligeholdelsen af grønne områder og snerydning for alle 
selskabets ejendomme til HedeDanmark. Aftalen om-

fatter omkring 220 ejendomme fordelt i hele kommu-
nen. 

 
Hjemmeside 
Selskabet har udarbejdet en ny og mere strømlinet 
hjemmeside. Der er skarpt fokus på kundeservice og 
brugervenlighed. Som nye elementer kan nævnes en 
engelsk og en tysk version, samt en nemmere tilgang 
til selvbetjening. Hjemmesiden går i luften mandag 
den 28. oktober. Se www.rsforsyning.dk

 
Aquatarium 
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S´ nye vandværk, 
Aquatarium, er i øjeblikket under påførelse og sætter 
helt nye standarder for drikke-vandsbehandling i Dan-
mark. Rustfrit stål i tanke og rør, og kvalitetsstandar-
der der matcher fødevareindustrien, giver forbrugerne 
bedre drikkevandssikkerhed.  Der forventes levering af 
drikkevand fra Aquatarium fra 2016.

 
Forbrugervalg 
Forbrugervalget slutter den 3. november, hvorefter 
stemmerne tælles op den 4. november. Forbrugerre-
præsentanterne tiltræder 1. januar 2014 i en bestyrelse, 
der bliver større end den nuværende og med forvente-
ligt mange nye ansigter. Dels er der kommunalvalg i 
november, hvor medlemmer kan blive skiftet ud, og 
samtidig er der medarbejdervalg blandt selskabets an-
satte i november måned.                                   

 
Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er den 28. november 2013.
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