
 

 

 

 

Priser 2019  

Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 

vedtog på mødet priserne for 2019. Drikkevandet 

fastholder samme pris som i 2018. For spildevand 

og renseanlæg sker der samlet set en stigning. 

Spildevand stiger 3,95 kr. pr. m3 og renseanlæg 

falder 1,46 kr. pr. m3. 

 

Anlægsinvesteringer   

Bestyrelsen vedtog på mødet budgettet for det 

kommende år. Som en del af budgettet 

godkendte bestyrelsen koncernens 

anlægsinvesteringer som i 2019 lander på lige 

over 90 mio. kr. samlet set. Investeringerne i 

kloaknettet udgør den største andel af 

investeringerne med godt 54 mio. kr., som bl.a. 

går til transmissionsledninger og pumpestationer, 

men også til bl.a. separeringsprojekter, 

strømpeforinger og det almindelige vedligehold 

af de godt 1.000 km kloakker. På renseanlæggene 

koncentreres anlægsinvesteringerne om drifts- og 

energioptimeringer, der dels kan give besparelser 

i driftsomkostningerne, men også en bedre 

rensning. I vandforsyningen ligger årets 

investeringer på knap 20 mio. kr., som går 

primært til modernisering af værker og 

ledningsnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrationsgebyr   

Fra 1. januar 2019 indfører Ringkøbing-Skjern 

Forsyning et administrationsgebyr på 10 kr. på 

hver betaling. Da der er fire aconto-afregninger i 

løbet af et år vil det for langt de fleste kunder 

betyde 40 kr. om året. Gebyret opkræves hos alle 

kunder og dækker en del af Forsyningens 

omkostninger til afregning af kunderne. Gebyret 

er allerede varslet til hver kunde i forbindelse 

med udsendelsen af 3. og 4. aconto i 2018.   

 

Spildevandsplan  

Ringkøbing-Skjern Forsyning er i samarbejde med 

Ringkøbing-Skjern kommune ved at udarbejde en 

ny spildevandsplan, der skal gælde frem til 2027.  

 

Fjernaflæsningsmålere 

Til årsaflæsningen 2018 vil der for første gang 

ikke blive sendt aflæsningskort ud til Ringkøbing-

Skjern Forsynings vandkunder. Alle vandmålere 

er udskiftet til fjernaflæste målere og derfor 

modtager selskabet automatisk aflæsningerne.  

 

Driftsrapport 

Den aktuelle driftsrapport kan læses her:  

 

Næste møde  

Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 

16. januar 2019. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S  
 

Nyhedsbrev nr. 33, Orientering fra bestyrelsesmøde 14. november 2018  
 

https://www.rsforsyning.dk/app/webroot/uploads/Driftsrapporter/Driftsrapport%20pr%2014-11-2018.pdf

