
 
Prislofter  
På baggrund af det forlig om vandsektorloven, 
som blev indgået i foråret 2015, pågår på 
nuværende tidspunkt et lovgivningsarbejde 
omkring ændring af prisreguleringsmekanismen 
på vand- og spildevandsområdet. Det er planen, 
at den endelige lovgivning med tilhørende 
bekendtgørelser skal træde i kraft den 1. marts 
2016. Uvisheden om den reviderede 
reguleringsmekanisme giver udfordringer i 
forhold til vandselskabernes økonomiske 
dispositioner, fordi det er svært at regne ud, 
hvilke konsekvenser de medfører.  

Budget og priser for 2016   
Bestyrelsen behandlede og godkendte budgetter 
og priser for 2016 for alle selskaber.  
Priserne på vand fastholdes som i 2015, dog vil 
kunderne opleve en lille besparelse, idet den 
statslige afgift ”drikkevandsbidraget” sænkes. 
Prisen på afledning af spildevand hæves med 1,87 
kr. pr. m3 i 2016. Årsagen hertil er den 
lovmæssige rabat til erhvervskunder, som koster 
selskabet for meget omsætning med den 
nuværende pris. Prisen for tømning af septiktank 
sænkes med 31,25 kr. pr. tømning. 

Når priserne er godkendt af Ringkøbing-Skjern 
Kommune, kan alle priser og gebyrer for 2016 
findes på www.rsforsyning.dk. 

Arbejdsmiljø og sygefravær  
Bestyrelsen blev orienteret om selskabets 
arbejdsmiljøarbejde i 2015. Der har bl.a. været 
uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet, som ingen 
anmærkninger havde, og derfor har selskabet 
fået en grøn smiley. Sygefraværet for de første 
tre kvartaler viser et stabilt lavt sygefravær.   
 

 
Udbud af revisionsydelsen  
Bestyrelsen godkendte kriterier og tidsplan for 
udbud af revisionsydelsen fra 2016 for alle 
selskaber i Ringkøbing-Skjern Forsyning-
koncernen. Deltagelse i prækvalifikationsrunde 
annonceres på hjemmesiden og i dagblade. 

Særbidrag for særligt forurenet spildevand  
En ændring til bekendtgørelsen om særbidrag for 
særligt forurenet spildevand er trådt i kraft med 
virkning fra den 1. januar 2016. Ændringen 
indebærer, at spildevandsselskaberne fremover 
skal opkræve særbidrag for særligt forurenet 
spildevand på baggrund af de faktiske 
omkostninger til rensning af spildevandet og ikke 
som hidtil ud fra en standardtakst. I første kvartal 
2016 vil Ringkøbing-Skjern Forsyning derfor 
foretage en screening af de virksomheder, der 
kan falde ind under særbidragsbekendtgørelsen.  

Ændring af normalregulativ og betalingsvedtægt 
Som følge af den nye Forbrugerklagelovs 
ikrafttræden den 1. oktober 2015 er 
normalregulativet for vand og 
betalingsvedtægten for spildevand blevet 
ændret. Ændringen består i, at normalregulativet 
og betalingsvedtægten er blevet tilføjet 
oplysninger om de private forbrugeres mulighed 
for at klage over selskaberne til Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen. Oplysninger om forbrugernes 
klagemuligheder samt gældende normalregulativ 
og betalingsvedtægt findes på selskabets 
hjemmeside: www.rsforsyning.dk.  
 
Næste møde 
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
9. marts 2016. 
 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S  
 
Nyhedsbrev nr. 17, Orientering fra bestyrelsesmøde den 18. november 2015  
 


