
 

Spildevandsslam  
Bestyrelsen besluttede at sætte bortskaffelsen i udbud 
med det mål at udbringe slammet på landsbrugsjord i 
henhold til miljømyndighedernes anbefaling. Ringkø-
bing-Skjern Forsyning fortsætter samarbejdet med en 
række andre forsyninger omkring undersøgelser for 
fremtidig anvendelse af spildevandsslam. 

 
Nye kunder til vandforsyningsnettet  
Ringkøbing-Skjern Forsyning vil aktivt rette henven-
delse til ejendomme inden for forsyningsområdet,  
som i dag har egne boringer, for at informere om mu-
lighederne for  at tilslutte sig forsyningsnettet.  

 
Variable priser på vandafledningsbidrag 
Folketinget har med en ændring af lov om betalings-
regler for spildevandsselskaber vedtaget, at der fra 2014 
skal indføres differentierede m3-takster, der varierer 
efter vandforbruget. Der vil derfor pr. 1. januar 2014 
foreligge en revideret betalingsvedtægt. 

Følg linket for at se bekendtgørelsen:   
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=152770

 
Forbrugervalg 
I perioden 2. september – 3. november 2013 afholdes 
der valg af forbrugerrepræsentanter, som skal indtræde 
i bestyrelsen pr. 1. januar 2014. Der skal vælges 2 for-
brugerrepræsentanter og 2 suppleanter.  
Der er til valget opstillet 14 kandidater. Kandidaterne 
offentliggøres den 26. august og har fra den 2. septem-
ber mulighed for at præsentere sig selv på  www.rsfor-
syning.dk,  hvor der kan læses mere om valget.  

Halvårsregnskab 
Bestyrelsen behandlede halvårsregnskabet for alle sel-
skaber. Resultatet er tilfredsstillende og følger budget-
tet. Den sidste halvdel af året vil bære præg af et højt 
aktivitetsniveau inden for anlægsinvesteringer.   
 
 
Nedlæggelse af renseanlæg i Videbækområdet  
Der er igangsat omfattende anlægsaktiviteter i det 
gamle Videbæk Kommune for at få nedlagt de små 
renseanlæg og få kloakkerne separeret. Aktiviteterne 
forventes at løbe over en årrække, og investeringerne 
vil frem til 2020 beløbe sig til ca. 15 mio. kr. årligt. 

 
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen 
Der vil i efteråret 2013 blive afholdt valg af medarbej-
derrepræsentanter til bestyrelsen. Der skal vælges 3 
medarbejderrepræsentanter og 3 suppleanter.  
 
 
Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er sat til 24. oktober 2013.

Nyhedsbrev nr. 2 
Orientering fra bestyrelsesmøde afholdt d. 22. august 2013 
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