
 

Ny bestyrelse 
Den 23. januar 2014 mødtes den nye bestyrelse for 
Ringkøbing-Skjern Forsyning til det første bestyrelses-
møde, efter at medlemmerne er indtrådt ved en ekstra-
ordinær generalforsamling den 8. januar 2014.  
Efter at være blevet introduceret til bestyrelsesarbejdet, 
har bestyrelsen hermed påbegyndt arbejdet, hvor der 
venter flere store opgaver i 2014.    
Se bestyrelsens sammensætning på www.rsforsyning.
dk.  

Skattebetaling i Ringkøbing-Skjern Spildevand 
En verserende skattesag i Ringkøbing-Skjern Spilde-
vand A/S omkring afskrivningsgrundlaget i selskabets 
regnskaber afventer p.t. en række prøvesager, der er 
anlagt ved Landsskatteretten. Såfremt udfaldet af prø-
vesagerne bliver, at SKAT ikke skal anerkende det 
afskrivningsgrundlag, som Forsyningssekretariatet 
fastsætter i deres pris- og levetidskatalog (POLKA), 
kan der forventes en betydelig efterregning, som kan 
få betydning for afregningsprisen over for kunderne.  

Boringer i Løvstrup Plantage 
Ringkøbing-Skjern Forsyning har behov for en ny 
kildeplads, og der er i 2013 foretaget prøveboringer i 
Løvstrup Plantage. De foreløbige undersøgelser viser, 
at det kan være problematisk at etablere en kildeplads i 
Løvstrup Plantage.   

Samarbejde med Skjern Papirfabrik 
Der er indledt et samarbejde med Skjern Papirfabrik 
angående afledning af spildevand til Tarm Renseanlæg. 
Samarbejdet medfører, at der skal stiftes et nyt spilde-
vandsselskab under Ringkøbing-Skjern Forsyning. 

Samarbejde med Arla 
Ringkøbing-Skjern Spildevand og Arla samarbejder på 
en række områder og deltager bl.a. i en arbejdsgruppe 
sammen med Herning Vand og Ikast-Brande Spilde-
vand, der ser på mulighederne for at lede renset spilde-
vand i Vesterhavet uden om Ringkøbing Fjord.  

Målerafgift – kunder med egen vandboring 
Bestyrelsen vedtog en ændring af målerafgiften for 
kunder, der har egen vandboring, men er tilsluttet 
spildevand.  Disse kunder vil med ændringen alene 
blive afregnet for de faktiske omkostninger til admini-
stration og vedligehold af måleren.  

Mødekalender 
Kommende bestyrelsesmøder i 2014 er planlagt af-
holdt på følgende datoer: 13. marts, 24.april, 19. juni, 
21. august, 23. oktober og 27. november. Ordinær ge-
neralforsamling afholdes den 20. maj.  

Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er den 13. marts. 
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