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From:
Sent:
To:
Subject:

Martin Kristensen
18-02-2016 14:50:55
Mads Kjærstrup
SV: Referat af samtale

Når jeg siger det handler om økonomi, så er det jo sådan, at alle de punkter vi har nævnt koster mig, hvis ikke det er i
orden. Vi vil stadig komme til at bruge måske 5000 kubikmeter fra forsyningen. Du må gerne vedhæfte denne
kommentar til det du sender videre. V.H. Martin
Fra: Mads Kjærstrup [mailto:makj@rsforsyning.dk]
Sendt: 17. februar 2016 11:13
Til: martinkristensen75@hotmail.com
Emne: Referat af samtale
Hej Martin
Kan du sige god for nedenstående referat af vores tlf. samtale i går? Når jeg har fået en tilbagemelding
fra dig fremsender jeg referatet til kommunen.
Referat af tlf. samtale:
Jeg nævnte at kommunen har bedt os holde et møde med dig og spurgte samtidig lidt ind til årsagen til
at du ønsker egen boring.
Du sagde der var økonomiske årsager, men at du også i nogle tilfælde oplevede tryktab og, i
sommerperioden, højere vandtemperaturer.
Vedr. økonomi:
Du mente at vandforsyning fra egen boring vil være væsentligt billigere for dig. Jeg nævnte vores
differentierede vandpriser (næsten halv pris for forbrug over 5000 m3) og påpegede at du kunne
trække de statslige afgifter fra i skat. Du nævnte at du havde
regnet på det og fastholdt at egen boring ville være billigere for dig med mindre Ringkøbing-Skjern
Forsyning kunne levere vand til en lavere pris. Jeg sagde at de differentierede vandpriser netop var et
forsøg på at imødekomme vores store kunder, og at vi ikke kunne rykke os yderligere på prisen.
Vedr. tryk:
Du nævnte at du oplever problemer med tryktab, når du vasker samtidig med at der er mange køer der
drikker. Jeg svarede at vi anså det for vigtigt at vores kunder havde tilfredsstillende tryk, og at vi gerne
ville hjælpe dig med at løse problemet. Vi kunne starte med at lave en trykmåling hos dig, og herefter
kunne vi overveje at opdimensionere din stikledning, tjekke anboringen til vores forsyningsledning eller
evt. justere udpumpningstrykket fra vandværket. Du udtrykte interesse for at vi arbejdede videre med
dette.
Vedr. temperatur:
Du sagde vandtemperaturen om sommeren kunne være 9-10 grader, hvilket du anså for højt, og at du
kunne få væsentligt koldere vand fra en evt. egen boring. Jeg nævnte at grundvand har en temperatur
på 8-9 grader, og at det udpumpede vand fra vandværket derfor også har denne temperatur (tallene
stammer fra vores egne målinger). Hvis vandet har en lidt højere temperatur hos dig skyldes det en
mindre opvarmning i ledningsnettet i sommerperioden. Dette kan vi ikke rigtigt ændre på, men jeg
nævnte at vand fra en evt. egen boring med sikkerhed ikke ville være koldere end 8 grader.
Jeg spurgte om vi skulle holde et møde for at diskutere tingene mere i dybden, men du så ikke
anledning til dette, da du mente at vi havde vendt tingene tilstrækkeligt, og da vi ikke kan levere vand
til en anden pris. Du vil derfor fastholde din ansøgning hos kommunen om etablering af egen boring.
Med venlig hilsen
Mads Kjærstrup
Geolog
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Direkte tlf.: 9674 8550 / 4019 5628
makj@rsforsyning.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf.: 9674 8500 - Fax: 9674 8501
rsforsyning@rsforsyning.dk - www.rsforsyning.dk
Ringkøbing-Skjern Forsyning - Din garanti for sikker forsyning
"Tænk på miljøet før du printer denne mail og de vedhæftede dokumenter"
Disclaimer:
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail,
eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at
bruge svar-funktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller
kopiere den. Ringkøbing-Skjern Forsyning påtager sig intet ansvar for virus, som er opstået i
forbindelse med modtagelsen af denne e-mail. Ringkøbing-Skjern Forsyning påtager sig intet ansvar for
eventuelle tab og skader, som er opstået i forbindelse med at modtage og bruge e-mailen.
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