
Åbnings- og telefontider 

Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 

Land, By og Kultur – Land og Vand 

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 

 

Til alle grundejere i 

Bork Sommerhusområde 
  

 

 

 

Undersøgelse af skelbrønde i Bork Sommerhusområde 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil i efteråret 2016 og foråret 2017 som et led i en større 

gennemgang af hele spildevandssystemet i sommerhusområdet i Bork foretage en 

gennemgang af alle skelbrønde. Undersøgelsen vil blive gennemført af Ringkøbing-Skjern 

Forsyning A/S. 

Ringkøbing-Skjern Forsynings personale vil således gå ind på din sommerhusgrund og 

afdække skelbrønden for at foretage besigtigelsen. 

Det vil i den forbindelse være en meget stor hjælp – især hvis dækslet på din skelbrønd ligger 

under jorden – hvis du f.eks. med en pind/stok eller lignende kan markere, hvor skelbrønden 

er placeret på din grund. 

Undersøgelsen foretages, fordi der kommer alt for meget regnvand ind i forsyningens 

spildevandsledninger. Dette uvedkommende vand i spildevandssystemet kan være 

medvirkende til, at der sker overløb fra spildevandssystemet til fjorden, hvor der jo er 

konstateret coli bakterier i badevandsprøverne. 

Hvis der er spørgsmål til projektet eller du har relevante oplysninger om placering af 

skelbrønde, er du velkommen til at kontakte Aage Siig Christensen hos Ringkøbing Skjern 

Forsyning,  tlf.: 9674 8570 / 2168 3943 eller mail: aach@rsforsyning.dk. 

 

Venlig hilsen 

 

Ivan Thesbjerg 
Fagleder - Land og Vand 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver 
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, 
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 

berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 

Sagsbehandler 

Ivan Thesbjerg 

Direkte telefon 

99741403 

E-post 

ivan.thesbjerg@rksk.dk  
Dato 

14. september 2016 

Sagsnummer  

2012100272TA 

mailto:aach@rsforsyning.dk

