
 

 

 

Sommerhilsen fra bestyrelsen 

I maj måned kunne bestyrelsen aflægge et 

tilfredsstillende regnskab for 2019 til 

generalforsamlingen. Tilfredsstillende i 

forsyningssammenhæng er dog ikke om 

overskuddet blev som forventet. Forsyningen må 

nemlig ikke give overskud. Tilfredsstillende er 

snarere om anlægsbudgetterne er holdt, om 

forretningen fortsat udvikles og optimeres, og om 

man har afleveret et godt produkt til kunderne. 

Bestyrelsen og generalforsamlingen kunne 

konstatere at det er tilfældet, og nedenstående 

orientering om den igangværende drift giver et 

godt billede af det. 

 

Vandforsyning 

Det er som regel på det her tidspunkt, når 

sommervarmen sætter ind, at nyhederne tikker 

ind, at et vandværk har nedlagt forbud mod 

havevanding eller simpelthen har lukket for 

vandet i nogle timer. I et moderne samfund, hvor 

f.eks. afbrydelser i strømmen er ikke-

eksisterende, er det påfaldende at man tager så 

let på en mange steder utilstrækkelig 

infrastruktur. Navnlig hvis klimaforandringerne 

medfører at der kommer flere og længere 

tørkeperioder. 

 

Ringkøbing-Skjern Forsyning kan ikke tillade sig at 

lukke for vandet i flere timer, fordi man ikke har 

formået at investere i tilstrækkelig indvindings- 

eller pumpekapacitet. Vi skal kunne levere vand 

24/7 til de landbrug og den industri der har det 

som livsnerve. Der er derfor over en lang årrække 

investeret massivt i både indvindings- og  

 

pumpekapacitet, så vi altid kan håndtere 

spidsbelastningsperioderne.  

Inden for de sidste år er der opstået en ny trussel 

mod forsyningssikkerheden, hvor vandværker 

pga. pesticidforurening, må rense vandet for at 

kunne håndtere efterspørgslen. Nogle 

vandværker må endda helt opgive egne boringer. 

Ringkøbing-Skjern Forsyning afsætter hvert år 

betydelige ressourcer til at lave dyrkningsaftaler 

eller jordkøb i oplandet til vores vandboringer. 

Det bliver et langt sejt træk før vi er endeligt i mål 

med det, men til gengæld sikrer vi også 

kildepladserne i en meget lang fremtid.   

 

Separeringsprojekter  

Der har den seneste tid været meget debat om 

overløb fra spildevandsanlæg. Problemet er at 

regnvand fra veje og ejendomme mange steder 

ledes til spildevandssystemet, som derfor går i 

overløb når der f.eks. er kraftige regnskyl. Den 

eneste måde at imødekomme det problem er at 

få adskilt regnvandet fra spildevandet. På den 

måde bliver spildevandssystemerne nemlig ikke 

påvirket af regnskyl. Overløb finder også sted fra 

Ringkøbing-Skjern Forsynings kloakledninger, og 

derfor separerer vi hen ad vejen flere og flere 

byområder. Det er dog dyrt at separere, og det er 

anslået, at hvis Ringkøbing-Skjern Forsyning 

skulle have hele ledningsnettet separeret i dag 

ville det koste omkring 1 mia. kr. Inden for den 

økonomiske ramme som selskabet har i dag vil 

separeringsprojekter over de næste mange årtier 

derfor stå højt på listen over anlægsinvesteringer 

ved Ringkøbing-Skjern Forsyning. 
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Kloakeringsprojekter 

I de kommende tre år venter store 

kloakeringsprojekter omkring Søndervig. I alt 

omkring 1000 sommerhuse skal kloakeres i 

perioden 2020-2022 ved Lalandia og i Lodbjerg 

Hede. Det er det største antal kloakeringer 

Ringkøbing-Skjern Forsyning har foretaget i så 

kort et tidsrum. 

 

Lalandia: Fra drikkevand til varme 

I februar 2020 kunne Ringkøbing-Skjern Forsyning 

præsentere et nyt forsyningsområde: 

Varmeforsyning til Lalandias Feriecenter og 

badeland i Søndervig. Det er Ringkøbing-Skjern 

Forsynings vandtransmissionsledning langs 

Søndervig Landevej, som via en varmepumpe 

leverer varmen. Strømmen til varmepumpen 

kommer fra vindmøller, så det er 100% grøn 

energi. Lalandia forventes at åbne i foråret 2022. 

 

Gadebelysning 

Ringkøbing-Skjern Forsyning og Ringkøbing-Skjern 

Kommune har i fællesskab siden 2011 forbedret 

gadebelysningen i kommunen. Fra 2011 til 2016 

udskiftedes alle armaturer i den kommunale 

gadebelysning til LED-armaturer. Det har betydet 

store besparelse på drift og vedligehold samtidig 

med en markant forbedret gadebelysning med lys 

i hele lygtetændingstiden.  

Den 1. januar 2020 overtog Ringkøbing-Skjern 

Forsyning driften af gadebelysningen i Videbæk 

by. Det betyder at Videbæk indgår i det samme 

aftalegrundlag som resten af kommunen. 

 

Ejerstrategi 

Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 2019 en ny 

ejerstrategi, som lægger vægt på at Ringkøbing-

Skjern Forsyning udarbejder en vision for 

fremtiden med fokus på FN´s verdensmål inden 

for klima, miljø og drikkevand. 

Bestyrelsen arbejder derfor på en vision med en 

række målsætninger inden for begrænsning af 

bl.a. vandspild, overløb og kemikalieforbrug.  

 

Klimasikringsprojekt i Ringkøbing    

Klimaprojektet i Ringkøbing er et samarbejde 

mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Naturkraft 

og Ringkøbing-Skjern Forsyning. Overordnet set 

skal projektet forhindre oversvømmelse af den 

vestlige del af Ringkøbing by i ekstreme 

vejrsituationer og hvis klimaforandringerne i 

fremtiden ændrer vandstanden i fjorden. Den 

synlige del af projektet bliver en pumpestation 

ved festpladsen i Ringkøbing, som bliver opført 

over det næste halve år.  

 

Næste møde  

Næste planlagte møde i bestyrelsen afholdes den 

10. september 2020. 


