
 

Side 1 

februar 2023 

Varsling af driftsforstyrrelser m.m. via sms og e-mail 

Den 1. januar 2022 gik ny sms-løsning i luften, således der fremover 

bliver informeret via sms når der er driftsforstyrrelser m.m.  

På vores hjemmeside under selvbetjening, kan man til- og afmelde 

telefonnumre, hvis der er ændringer ift. til det teleselskaberne har 

registreret i telefonnummerdatabasen 118.dk. 

Det er også muligt at tilmelde email-adresse. 

Terrænregulering og dæksler ifm. målerbrønde  

Jf. leveringsvilkårene (regulativet), skal even

tuel målerbrønd være synlig og let tilgængelig. 

Målerbrønden vedligeholdes af og tilhører eje

ren. 

Vandmåleren skal være let at aflæse og ud

skifte. 

Sker der væsentlig ændringer ved målerbrøn

den, så som terrænregulering, skift af belæg

ning omkring målerbrønden eller skift af må

lerbrøndsdæksel, skal denne leve op til krave

ne som ved nyetablering af målerbrønd som 

er: 

• Brønddæksel skal være af plast, komposit 

eller glasfiber. 

• Brønddæksler uden kam skal være over ter

ræn. 

• Målerfittings må maks. være 35 cm. under 

top af målerbrønd. 

Kontakt MidtSjællands Vandforsyning for at 

sikre at kravene til målerbrønden opfyldes. 

Har du dæksel af metal som du ønsker at skif

te, leverer MidtSjællands Vandforsyning uden 

beregning et nyt dæksel af glasfiber eller kom

posit som kan klare en belastning på 12,5 

tons. 

Vandmåler 

Når vandmåleren skiftes, lukkes der for af

spærringsventilerne på begge sider af vand

måleren. 

Desværre er det set flere steder, at disse ikke 

virker. 

Disse skal så udskiftes af en vvs’er, før vand

måleren kan skiftes. 

Det er ejerens ansvar, at der er fungerende 

ventiler før og efter vandmåler. 

Det anbefales derfor, at ventilerne ved vand

måleren lukkes og åbnes mindst 1 gang årligt. 

Kontroller at de lukker tæt, ved at åbne en 

vandhane, når den enkelte ventil er lukket. 

Generalforsamling den 13. marts 2023 

Mandag den 13. marts 2023 kl. 19.00 afholdes 

generalforsamling. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne, vil sam

men med årsrapporten kunne hentes på vand

forsyningens hjemmeside fra den 21. februar 

2023. 



 

Side 2 

Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende 

Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra 

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a., opfor

dres til at tegne en driftsstabsforsikring. 

Af vandforsyningens regulativ § 6.3 fremgår 

det, at enhver forbruger må, uden at have 

krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte 

opstå ved svigtende levering som følge af 

mangler ved anlægget og disses afhjælpning, 

ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende an

lægget, herunder ved ledningsbrud, strøm

svigt og anden force majeure, eller ved led

ningslukninger, reparationer og udskylning af 

ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandfor

syningen og ved anden driftsforstyrrelse, her

under ændringer i tryk og kvalitet (enhver for

urening), er vandværket, uanset om dette 

måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar 

for den erhvervsdrivendes, herunder den er

hvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders 

driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt 

vandværket har udvist fortsæt eller grov uagt

somhed. 

MinVandforsyning.dk 

Er du forbruger i forsyningsområdet Osted-

Kirkebjerg, kan du på hjemmesiden MinVand

forsyning.dk følge med i dit vandforbrug. 

Det forventes, at der i løbet af få år etableres 

netværk til timeaflæsning af vandmålere i Gl. 

Lejre, Gevninge og Tolstrup, så forbrugerne 

her også kan følge vandforbruget. 

For at logge på skal der angives: Forbruger

nummer, kodeord og forsyningsnøgle. 

Loginoplysninger fremgår af vandregningen 

som udsendes ultimo januar/primo februar. 

Er man tilmeldt BS, er vandregningen på 

marts-oversigten.  

Flytteopgørelse i forbindelse med ejer-/lejerskifte 

Siden den 1. januar 2018, har MidtSjællands 

Vandforsyning udarbejdet flytteopgørelse, 

som afregnes direkte med ejer/lejer. 

Der vil herefter blive sendt opkrævning til ny 

ejer/lejer, indeholdende aconto opkrævning 

for resten af året. 

Ejer/udlejer skal således ikke, via f.eks. refusi

onsopgørelsen medtage afregning af vand 

overfor ny ejer/lejer. 

Er ejer/lejer tilmeldt betalingsservice, bedes 

dette først afmeldt når flytteopgørelsen er af

regnet. 

Formand: 

Børge Stokholm, Elmens Kvarter 7, Osted 4320 Lejre, Tlf.: 22 21 10 01 

 

Kasserer & driftsansvarlig: 

Niels Grann, Stentoften 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 51 33 04 70 

 

Øvrig bestyrelse: 

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 20 60 74 39 

Henrik Haslev, Pilens Kvarter 5, Osted 4320 Lejre Tlf.: 28 93 88 83 

Søren Kock Laursen, Rytterbakken 12, Gevninge 4000 Roskilde, Tlf.: 28 73 62 03 

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@midtsj-vand.dk. 

Bestyrelsen 

MidtSj. Vandforsyning kan kontaktes på e-mail: post@midtsj-vand.dk, på telefon: 51 33 04 

70. Kan normalt træffes: Mandag - torsdag: kl. 8.30 - 15.30, Fredag: kl. 8.30 - 12.00. 

Ejerskifte bedes meddelt via e-mail. Læs mere på www.MidtSj-Vand.dk. 


