
 
 
Handleplan for spildevand  
Bestyrelsen behandlede og vedtog en handleplan 
for den samlede spildevandsstruktur i 
Ringkøbing-Skjern Forsyning. Handleplanen 
beskriver indsatsområderne på 
spildevandsområdet de kommende år og er en 
operationel guideline for, hvorledes 
udfordringerne håndteres inden for den 
økonomi, der er til rådighed. Handleplanen vil 
skulle tages op til vurdering og justering hvert 4. 
år, dog første gang i forbindelse med at 
Ringkøbing-Skjern Kommune vedtager en ny 
spildevandsplan, forventeligt i foråret 2020. 
 
Bork sommerhusområde  
Det arbejde, som bestyrelsen igangsatte i foråret 
2016 om kloak- og regnvandsforholdene i Bork 
sommerhusområde, er nået til et punkt, hvor en 
konkret handleplan skal udarbejdes. Bestyrelsen 
bemyndigede administrationen til at indgå i 
samarbejde med lodsejere, grundejerforeninger, 
pumpelag og Ringkøbing-Skjern Kommune, om 
en mulig investeringsplan i perioden 2017-2020.
  
Strategi  
Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte på et 
møde i februar måned bestyrelsens oplæg til en 
ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.  
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet, at 
ejerstrategien forelægges til godkendelse på 
selskabets generalforsamling i maj 2017.  
 
Renovering af Nygade i Ringkøbing  
Arbejdet med at renovere gågaden i Ringkøbing 
forløber planmæssigt. Når renoveringen af 
ledningsanlæg tilhørende Ringkøbing-Skjern 
Forsyning og øvrige ledningsejere er afsluttet i 
starten af juni måned, vil Ringkøbing-Skjern  

 
 

Kommune påbegynde etableringen af en ny 
belægning i gaden.   
 
Renovering af pumpestationer  
Ringkøbing-Skjern Forsyning har for alvor sat skub 
i renoveringen af virksomhedens 
pumpestationer. Med det antal pumpestationer, 
virksomheden har, er det en permanent 
driftsopgave at renovere pumpestationerne. Alle 
pumpestationer vil blive efterset individuelt ift. 
serviceintervallet og renoveringsbehovet for den 
enkelte pumpestation.  
  
Økonomirapportering 2016  
Bestyrelsen blev præsenteret for 
økonomiopfølgningen for 3. tertial 2016, der er 
udgangspunkt for udarbejdelsen af selskabernes 
årsrapporter for 2016. Økonomiopfølgningen 
viser generelt tilfredsstillende resultater i alle 
selskaber. Dette må dog ikke på nuværende 
tidspunkt tages som udtryk for de endelige 
resultater i selskabernes årsrapporter, der 
foreligger til den ordinære generalforsamling i 
maj måned.  

 
Næste møde  
Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 
27. april 2017. 
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