
 

 
Kastengevej 1 - 9, Ringkøbing  
Ringkøbing-Skjern Forsyning og Ringkøbing-Skjern 
Vand ejer bygninger og et jordareal beliggende Kasten-
gevej 1 - 9 i Ringkøbing. En del af bygningerne er 
udlejet til spillestedet Generator for en længere årræk-
ke. Øvrige bygninger kan iht. til eksisterende lokalplan 
ikke udlejes til andre formål end forsyningsvirksom-
hed. Bestyrelsen godkendte, at Ringkøbing-Skjern 
Forsyning igangsætter et samarbejde med RKSK om-
kring ændring af lokalplanen for området med henblik 
på at øge anvendelsesmulighederne, samt forberede 
salg af et ubenyttet jordareal i området.  

Investering i vedvarende energi (VE)  
Bestyrelsen drøftede muligheden for, at Ringkø-
bing-Skjern Forsyning kan investere i VE-produktion, 
herunder vindmøller. Bestyrelsen besluttede, at selska-
bet ikke på nuværende tidspunkt skal investere i vind-
møller.  

Tilslutning til afledning af spildevand uden for 
spildevandsplanens område  
Selskabet modtager jævnligt henvendelser fra grund-
ejere uden for spildevandsplanens planområde, som 
ønsker tilslutning til afledning af spildevand. Bestyrel-
sen besluttede, at ejendomme uden for spildevandspla-
nens planområde skal have mulighed for at blive til-
sluttet mod betaling af de faktiske omkostninger, der 
er forbundet med tilslutningen.  

Nyt vandregulativ  
Bestyrelsen godkendte et revideret vandregulativ udar-
bejdet af Ringkøbing-Skjern Vand i samarbejde med  
Vandrådet, der er et samarbejdsorgan mellem de pri-
vate vandværker og Ringkøbing-Skjern Vand. Det nye 
vandregulativ præciserer en række forhold i forbindelse 

med vandforsyningens arbejde ude hos forbrugeren, 
herunder placering af målerbrønde og stikledninger, 
samt forhold omkring ansvarsplacering.  

Spaltning af Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S  
Der er indgået en aftale med Skjern Papirfabrik om 
afledning af spildevand til Tarm renseanlæg. En deraf 
følgende spaltning af Ringkøbing-Skjern Spildevand 
A/S vil blive påbegyndt henover foråret 2014.  

Håndtering af spildevandslam  
Der er indgået en 2 årig kontrakt med Miljøservice 
A/S, Vejen, om håndtering af spildevandsslam fra 
Ringkøbing-Skjern Forsynings rensningsanlæg.  

Ingen henstand ved betaling af tilslutningsbidrag 
Fra tid til anden modtager Ringkøbing-Skjern Forsy-
ning forespørgsler fra kunder vedrørende henstand 
med betaling af tilslutningsbidrag. Bestyrelsen vedtog, 
at den hidtil anvendte praksis vedrørende betaling af 
tilslutningsbidrag fastholdes, og at der dermed ikke 
kan ydes henstand med betaling af tilslutningsbidrag.  

Næste møde  
Næste møde i bestyrelsen er den 24. april. 
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