
 

 

 
Indtægtsrammer  
Revisionen af vandsektorens indtægtsramme-
regulering træder i kraft fra 1. januar 2017. Som 
det har været siden vandsektorloven trådte i 
kraft i 2010 lægger indtægtsrammen et loft over 
hvor meget de enkelte vandselskaber må 
opkræve ved forbrugerne. Med revisionen er der 
ændret i den beregningsmetode Energistyrelsen 
anvender til at fastlægge indtægtsrammen.  
 
Budget og priser for 2017  
Bestyrelsen behandlede og godkendte budgetter 
og priser for 2017 for alle selskaber.  I 
vandforsyningen fastholdes priserne på samme 
niveau som i 2016. På spildevand er prisen 
differentieret, så der er en pris for kloaknettet og 
en pris for renseanlæg. Prisen pr. m3 for 
kloaknettet stiger med 2,18 kr. i 2017, mens m3-
prisen for renseanlæg holdes i ro. I begge 
selskaber reguleres det faste bidrag med ca. 2,5% 
i henhold til pristalsreguleringen i betalingsloven. 
Forhøjelsen af m3-prisen på kloaknettet skal ses i 
lyset af, at relativt store strækninger på 
kloaknettet i dag er i en meget dårlig stand, og at 
der i 2017 og de kommende år derfor sættes 
ekstra fokus på vedligehold og reinvesteringer i 
ledninger og pumpestationer.  

Kapacitetsudvidelse af Tarm Renseanlæg 
Bestyrelsen besluttede at igangsætte 
kapacitetsudvidelsen af Tarm Renseanlæg i 2017, 
når de nødvendige godkendelser foreligger. Tarm 
Renseanlæg er i dag fuldt belastet og større 
kapacitet er derfor nødvendig for at anlægget i 
fremtiden kan håndtere større 
spildevandsmængder.  Kapacitetsudvidelsen sker 
ved, at der etableres en såkaldt rådnetank, en 
slags biogasanlæg, som udskiller slammet, så det 
ikke føres med rundt i tankene.  

 
Handleplan for spildevand  
Bestyrelsen har i 2016 drøftet forudsætningerne 
for en 10-årig handleplan for hele 
spildevandsstrukturen i Ringkøbing-Skjern 
Forsyning. Som resultat heraf vil bestyrelsen i 
starten af 2017 vedtage en endelig handleplan. 
Planen skal sikre, at alle fremtidige investeringer 
på spildevandsområdet sker i overensstemmelse 
med den vedtagne struktur.  
 

Forureningsundersøgelse af grund, Kastengevej 
Den miljømæssige tilstand af grunden på 
Kastengevej i Ringkøbing, hvor Ringkøbing  
Forsyning tidligere havde til huse, er ved flere 
lejligheder blevet delvis undersøgt, og der er sket 
en punktvis oprensning af grunden. Der er dog 
aldrig foretaget en samlet undersøgelse af 
grunden, hvor det meste af forureningen 
stammer fra den tidligere elforsyningsdrift. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at der nu 
igangsættes en forureningsundersøgelse af hele 
grunden på Kastengevej.  

 
Regnvand i Ringkøbing  
Ringkøbing-Skjern Forsyning indgår i et 
samarbejde med Naturkraft og Ringkøbing-Skjern 
kommune om konkrete løsningsmodeller for 
Skelbækkens udløb i Vonåen. Skelbækken er i dag 
recipient for en del af bortledningen af regnvand i 
Ringkøbing, og parterne ønsker med samarbejdet 
at sikre, at regnvand i Ringkøbing også i 
fremtiden afledes optimalt.  

Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
18. januar 2017. 
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