
Udvidelse af Tarm renseanlæg 

Det kan ikke være gået mange læseres opmærksomhed forbi at forsyningen har igangsat deres strukturplan 

på spildevand. Planen indebærer at al spildevandsrensning fra 2028 skal foregå på Tarm renseanlæg, og det 

har givet anledning til noget debat i Dagbladet. Hvis man spørger bestyrelsesformand Lennart Qvist om 

årsagen til at det lige er Tarm renseanlæg der er valgt, så er svaret klart: ”Renseanlægget i Tarm har en stor 

restværdi fordi der over en periode på 20 år er investeret mange penge i det. Derfor er det det bedste anlæg 

vi har.” Hvorfor bygger forsyningen ikke et nyt renseanlæg og flytter det et andet sted hen? ”Det kan ikke lade 

sig gøre at nedskrive værdien af Tarm renseanlæg anlæg til nul og så starte forfra.” Lennart Qvist uddyber, at 

årsagen hertil skal findes i den statslige regulering af vandsektoren. Forsyningens indtægter og hvad de må 

opkræve ved forbrugerne er reguleret af staten, og hvis et fungerende anlægs værdi nedskrives til nul, så 

mister forsyningen opkrævningsretten til det aktiv. Det ville ifølge Lennart Qvist medføre et kæmpe hul i 

forsyningskassen. ”Der er regnet på mange forskellige scenarier, som også er blevet præsenteret for byrådet, 

og centraliseringen i Tarm er ifølge vores analyser den eneste langtidsholdbare løsning.” 

Naboer 

Med baggrund i den seneste tids debat vil Lennart Qvist og bestyrelsen dog meget gerne i tættere dialog med 

naboerne. ”Vi har positive tilkendegivelser fra borgere og opbakning i byrådet, men det er klart at de 

nærmeste naboer er bekymrede.” Åbent hus-arrangementet den 11. maj blev besøgt af 30-40 borgere, men 

det var tilsyneladende ikke alle der havde hørt om det. ”Vi har derfor ekstraordinært inviteret de nærmeste 

naboer og Tarm Udviklingsforum til et møde, og jeg vil også gerne opfordre andre naboer, der måtte være 

interesseret i at få en dialog, til at kontakte mig,” lyder den åbne opfordring fra Lennart Qvist.   

Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning har derudover på sit møde den 16. juni besluttet at invitere til 

endnu et åbent hus på Tarm renseanlæg i august måned. 

Lang vej endnu 

Lennart Qvist understreger at der endnu er lang vej til at skovlen kan sættes i jorden. ”Vi har lige igangsat 

planprocessen, og i den forbindelse har vi i bestyrelsen lige godkendt køb af de to grunde nord for 

renseanlægget.” Købet, der blev godkendt på bestyrelsesmødet den 16. juni, er en nødvendighed for at 

kunne fortsætte det videre planarbejde hos Ringkøbing-Skjern Kommune. I processen indgår også en fuld 

miljøvurdering. ”Vi krydser nogle naturområder hvor man skal sikre sig, at der ikke sker varige skader på 

naturen.” Det er ifølge Lennart Qvist en krævende proces. ”Vi springer bestemt ikke over hvor gærdet er 

lavest.” Ifølge ham rører strukturplanen ved den egentlige kerne i formålet med Ringkøbing-Skjern 

Forsyning: ”Det er os i bestyrelsen der har ansvaret for at selskabet kan leve op til sine miljømæssige og 

økonomiske forpligtelser. Det tager vi alvorligt.”  


