
 
 
Afstemningsmetode til forbrugervalg 2017  
Ved forbrugervalget i 2013 anvendte Ringkøbing-
Skjern Forsyning en afstemningsmetode, hvor 
forbrugerne afgav deres stemmer via en fysisk 
stemmeseddel. Det var en sikker løsning, der ikke 
indebar en større investering i et digitalt system.  
Bestyrelsen vedtog, at der ved valg af 
forbrugerrepræsentanter til vandselskaberne i 
2017 skal anvendes samme metode som i 2013. 
Stemmeafgivelse ved fysisk stemmeseddel er 
betydeligt billigere for selskabet, og erfaringerne 
fra sidste valg er, at antallet af afgivne stemmer 
var høj hos Ringkøbing-Skjern Forsyning 
sammenlignet med andre vandselskaber.  
 
Fjernaflæsning  
I september måned forventes de sidste 
fjernaflæste målere at være sat op i Ringkøbing. 
Selskabet arbejder på en plan for den videre 
udbredelse af fjernaflæsningen i kommunen og  
vil på næste bestyrelsesmøde præsentere et 
oplæg med tidsplan og geografisk udbredelse. 
 
Den fremtidige vandforsyningsstruktur 
På en temadag den 11. maj om den fremtidige 
vandforsyningsstruktur i Ringkøbing-Skjern 
Kommune blev bestyrelsen præsenteret for en 
handlingsplan for perioden 2016-2020. 
Bestyrelsen godkendte handlingsplanen som den 
retning, selskabet arbejder henimod. De enkelte 
projekter i planen skal dog som altid godkendes 
særskilt forud for det kommende budgetår.    
 
Drift og vedligehold af private kloakanlæg 
Der er i forbindelse en folketingsbeslutning om at 
indføre en afdragsordning på tilslutning og 
etablering af kloak på privat grund også åbnet 
mulighed for, at spildevandsselskaberne kan  

 
 
 
tilbyde abonnementsordninger for drift og 
vedligehold af kloak på privat grund. Bestyrelsen 
traf en principiel beslutning om, at Ringkøbing-
Skjern Spildevand ikke ønsker at anvende 
muligheden for at tilbyde en sådan 
abonnementsordning til sine kunder.  
 
Økonomirapportering pr. 30. april 2015 
Bestyrelsen behandlede regnskabet pr. 30.04.15 
for alle selskaber og vedtog en ændring i den 
periodevise økonomirapportering, således at 
rapporteringerne fremover vil foreligge tertialsvis 
for 4 måneder ad gangen.  
 
Revision af vandsektorloven 
Partierne bag vandsektorloven indgik den 29. 
april 2015 en aftale om en revision af loven.  
Der lægges i den reviderede lov op til øgede  
effektiviseringskrav og krav til miljø, sundhed og 
forsyningssikkerhed. Den nye lov udmøntes i 
løbet af efteråret og får stor betydning for de 
rammer, som Ringkøbing-Skjern Forsyning skal 
drive vand- og spildevandsforsyning indenfor. 
 

Årsberetning 2014   
Selskabets årsberetning for 2014 er sendt ud til 
medlemmerne af byrådet samt udvalgte 
samarbejdspartnere og interessenter. 
Årsberetningen er tilgængelig på selskabets 
hjemmeside www.rsforsyning.dk.  
 
Næste møde 
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
2. september 2015. 
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