
 

 
 
Spaltning af Ringkøbing-Skjern Spildevand 
A/S 
Bestyrelsen afholdt i forbindelse med bestyrelses-
mødet ekstraordinær generalforsamling i Ringkø-
bing-Skjern Spildevand A/S, hvor en endelig spalt-
ning af selskabet blev vedtaget. Fremadrettet vil 
der i koncernen være to spildevandsselskaber: 
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, der tager sig 
af transport og pumpning af spildevandet, og 
Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S, som renser 
det. Spaltningen har virkning med tilbagevirkende 
kraft fra den 1. januar 2014.

Spaltningen åbner mulighed for, at industri-    
virksomheder, efter godkendelse fra miljømyndig-
heden, selv kan føre spildevandsledninger til ren-
seanlæggene. Det giver den fordel, at de kun skal 
betale for selve rensningen.

For den almindelige erhvervs- og privatkunde vil 
spaltningen ikke få anden betydning end, at der 
fra 2015 vil fremgå to takster på fakturaen,  
nemlig en transporttakst og en rensetakst.

Fibernet 
Bestyrelsen har besluttet, at Ringkøbing-Skjern 
Forsyning A/S kan tilbyde leje af selskabets        
fibertomrør til tredjepart. Det er blevet aktuelt i 
forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes 
bredbåndsudbud. 

Ringkøbing-Skjern Forsynings fibernet forbinder 
en række tekniske installationer i det meste af 
kommunen, og nettet kan derfor være en vigtig 
brik i kommunens strategi om at udbrede bred-
bånd i kommunen.

 
 

 
 
Opstilling af UV-anlæg 
I forbindelse med opførelsen af Aquatarium etab- 
leres et UV-anlæg til rensning af vandet i situatio-
ner, hvor der ellers ville være forhøjet risiko for 
forurening.  
 
UV-anlægget vil ikke være i drift under normale 
driftssituationer og vil ikke erstatte de normale 
procedurer for sikring af drikkevandskvaliteten.

I forbindelse med renoveringer af vandværket og i 
tilfælde af mikrobiologisk forurening kan det   
fjerne risikoen for forbrugerne og samtidig forhin-
dre en afbrydelse af vandforsyningen.

UV-anlægget vil også i vandværkets indkørings- 
fase rense vandet i perioden, indtil de biologiske 
processer i filtrene er på plads. Det sparer selska-
bet for at skulle hælde mindst 300.000 m3 rent 
drikkevand ud i vandløb, svarende til 300 mio. 
liter vand, eller årsforbruget for 2000 husstande. 
 
Halvårsrapportering 
Bestyrelsen behandlede selskabets økonomiske 
halvårsrapport, som viser et underskud i  
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og overskud i 
datterselskaberne. Underskuddet i moderselska-
bet skyldes manglende omsætning, fordi anlægs-
fasen i biogasprojektet ikke er igangsat som for-
ventet. Herudover vil opsigelserne af en række 
medarbejdere i 2014 først få en positiv effekt på 
regnskabet i 2015.  
 
Næste møde 
Næste møde i bestyrelsen er den 23. oktober. 
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