
 

 

 

Ejerstrategi  

På byrådsmødet den 18. juni forventes det, at der 

vedtages en ny ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern 

Forsyning. Strategien bygger videre på selskabets 

arbejde med miljøbeskyttelse og 

energioptimeringer sat ind i en ramme omkring 

FN´s verdensmål om energi, vand, klima og 

forbrug. Bestyrelsen lægger vægt på at 

Ringkøbing-Skjern Forsyning skal være en 

foregangsvirksomhed for den grønne omstilling, 

og ser Ringkøbing-Skjern Forsyning som en 

central del af kommunens vision om ”Naturens 

Rige”, hvor der skabes vækst og udvikling på et 

bæredygtigt grundlag.  

 

Spildevandsplan  

Spildevandsplanen forventes vedtaget i august 

2019, hvorefter Ringkøbing-Skjern Forsyning kan 

begynde at planlægge ud fra den. Det er navnlig 

den planlagte sommerhuskloakering der giver 

anledning til forberedelse. Selvom det første 

sommerhus ifølge planen først skal kloakeres i 

2021, så er det forberedende 

planlægningsarbejde så omfattende, at det skal 

igangsættes allerede igangsættes i efteråret 

2019.  

 

Honorar 

Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning har 

besluttet at regulere honoraret for 

bestyrelsesarbejdet med virkning fra 1. juni 2019. 

Honoraret blev sidst reguleret i 2012. Der er tale 

om en indeksregulering med det brancheindeks 

der i perioden er anvendt til at regulere 

vandsektoren. Det betyder at det årlige  

 

formandshonorar stiger fra 60.000 kr. til 67.590 

kr., næstformandshonoraret stiger fra 40.000 kr. 

til 45.060 kr., og honoraret for 

bestyrelsesmedlemmerne stiger fra 20.000 kr. til 

22.530. 

 

Procedure for vandspildsager 

Selskabet giver i dag kunder med et vandspild, 

der er opstået som følge af et ledningsbrud, 

refusion for en del af vandspildet. For at få 

refusion er der dog en række kriterier der skal 

være opfyldt. Ud fra de kriterier vurderes det om 

et konkret vandspild er refusionsberettiget. 

Proceduren og kriterierne er en afvejning af 

kundeservice, dokumentationskrav, og ikke 

mindst incitament til at passe på naturressourcer 

og det omgivende miljø. Bestyrelsen drøftede på 

mødet reglerne og proceduren og besluttede at 

fastholde den som den er. Proceduren for 

vandspildsager kan findes på selskabets 

hjemmeside: www.rsforsyning.dk.    

   

Driftsrapport 

Den aktuelle driftsrapport kan læses her.  

 

Næste møde  

Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 

12. september 2019. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S  
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