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Formand: 
Jan Olsen,  Agertoften 15, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 4649 7329 

Kasserer & Webmaster: 
Niels Grann,  Stentoften 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 4649 8448 

Christian Berg, Nørretoften 4, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 4649 7683 
Ved ledningsbrud eller andre lednings relaterede spørgsmål kan Christian Berg kontaktes. 

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 4649 7296 

Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 4466 5666 
 
Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vand.dk. 

Bestyrelsen 

Spild Grønt spild 

År Udpumpet Solgt m3 % m3 % 

2004 176.353 104.827 71.526 40,6% 53.891 30,6% 

2005 142.562 100.751 41.811 29,3% 27.555 19,3% 

2006 127.345 98.134 29.211 22,9% 16.477 12,9% 

2007 121.153 95.237 25.916 21,4% 13.801 11,4% 

2008 109.557 96.399 13.158 12,0% 2.202 2,0% 

Vandstatistik 

HUSK at ved ejerskifte påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende 
vedrørende udgiften til vand, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse. 

Køber vil således komme til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afreg-
nes jf. ovenstående. 

Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punktet Ejerskifte. 

Osted Vandværk har indgået aftale med Aktiv Revision (Tidligere Osted Revision), 
som bistår med en række opgaver. 

Derfor skal spørgsmål vedr. aflæsning/opkrævning og ejerskifte rettes til: 

Britta Thomsen, Kongensgade 16, 1. sal, Postboks 104, 3550 Slangerup. 
Tlf.: 4649 7676, e-mail: britta@ostedrevision.dk 

Osted Vandværk har lavet flere foldere, som kan findes på www.osted-vand.dk un-
der punktet DOK-arkiv. Det er bl.a. Vandets vej, der beskriver vandets vej fra 
grundvand til drikkevand. Rettigheder & Pligter, der beskriver forbrugerens rettighe-
der og pligter i hovedtræk. Ledningsbrud/Vandspild, der beskriver hvorledes forbru-
geren skal forholde sig ved ledningsbrud og vandspild. 
Herudover findes takstblade, budgetter, årsregnskaber, referater fra generalforsam-
linger, nyhedsbreve, vandanalyser, statistik m.m. også på hjemmesiden. 

HUSK at ved for sen betaling, pålægges der jf. takstbladet rente på 1½% pr. påbe-
gyndt måned. Ved udsendelse af rykker, pålægges et rykkergebyr på 100 kr. 
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Osted Vandværk 
Byvejen 22 B 
Osted 
4320 Lejre 

Bestyrelsen har i 2008 udvi-
det årsregnskabet med et 
grønt regnskab. I regnskabet 
er beskrevet de væsentligste 
ressource– og miljømæssige 
belastninger. 

Det fremgår bl.a. hvor meget  
CO2 der udledes, som følge af 
Osted Vandværks el-forbrug. 

Bestyrelsen besluttede på 

møde i november 2008, at 
Osted Vandværk fra 1. april 
2009 køber Naturstrøm. 

Osted Vandværk får dermed 
garanti for, at strømmen er 
CO2-fri. 

Merudgiften ved køb af natur-
strøm, forventes for 2009 at 
udgør ca. 1.200 kr. 

Betaling via Betalingsservice 

Ca. 45% af de indbetalinger der beta-
les via girokort betales for sent. Herud-
over betaler flere et større eller mindre 
beløb end opkrævet. Nogle bytter rundt 
på tallene i beløbet eller undlader at 
betale ørerne. Alt sammen noget der 

øger administrationen væsentligt, da Osted 
Vandværk skal reagere på eller forholde 
sig til disse afvigelser. Osted Vandværk 
opfordre derfor alle, der endnu ikke er 
tilmeldt Betalingsservice til at blive 
dette.  
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Påbud om udskiftning af jordledning af jern 

Bestyrelsen har på baggrund 
af egne og andres erfaringer 
besluttet, at forbrugerne ved 
brud på jordledning af jern, 
skal skifte hele jordlednin-
gen, det vil sige fra stophane 
til og med indføring i huset. 

Det er Vandværkets regulativ 
§ 8.1.5 og 8.1.6 og vandfor-
syningslovens § 50, der dan-
ner baggrund for påbuddet. 

Som alternativ, kan der etab-
leres en målerbrønd umiddel-

bart indenfor skel, hvorved et 
vandspild vil skulle betales af 
forbrugeren. 

Osted Vandværk har i de se-
nere år, i stort omfang skiftet 
hovedledninger af jern, hvil-
ket har bidraget væsentligt til 
reduktion af vandspildet. 

Læs mere i folderen Led-
ningsbrud/Vandspild, som 
kan hentes på vandværkets 
hjemmeside. 



 

Side 2 

Tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30 
var der generalforsamling på Osted Kro. 

Forkortet referat (kan ses i fuld længde 
på vandværkets hjemmeside): 

1. Valg af dirigent. 
Jens Erik Mogenstrup blev valgt. 
Dirigenten konstaterede generalfor-
samlingen lovligt indvarslet og dermed 
beslutningsdygtig. 

2. Beretning om det forløbne år. 
I beretningen nævntes: 
• at antallet af forbruger udgør 669. 
• at der er udarbejdet en teknisk til-
standsrapport for vandværket. Rap-
portens hovedkonklusion er, at 
vandværket overordnet er i god 
stand, men at der i de kommende 
år skal forventes renovering af for-
skellige dele af vandværkets teknik. 

• at der i løbet at året er udskiftet 
yderligere 357 vandmålere. De re-
sterende ca. 110 forventes udskiftet 
i løbet af 1. halvår 2009. 

• at der ved lækagesøgningen i perio-
den november 2007 til februar 2008 
blev fundet 16 lækager, og at der i 
årets løb har været yderligere 8 
brud. 

• at af de i alt udpumpede 109.557 
m3 vand udgør 13.158 m3 vandspil-
det, svarende til 12%. 

• at det fra den 1. april 2009 er be-
sluttet, at købe naturstrøm. 

• at de 6 foretagne vandanalyser, vi-
ser alle, at kvalitetskravene er op-
fyldt. 

• at bestyrelsen har besluttet, at der 
ved brud på jordledning af jern, 
fremover vil blive givet påbud om 
udskiftning af hele jordledningen fra 
stophane til og med indføring i hus. 

• at det faste bidrag for 2009 er for-
højet til 575 kr. 

• at der for året 2009, er planlagt 
større ledningsrenoveringer på Ho-
vedvejen og Byvejen. 

• at der forventes en tilgang på mel-
lem 0 og 37 forbruger som følge af 
yderlige salg af grunde i Baunemo-
sen, samt opførelse af 24 ældreboli-
ger, hvor Osted Pleje- & aktivitets-
center tidligere var beliggende. 

3. Regnskab 2008. 
 Resultatopgørelse: 
 Indtægter kr. 665.083 
 Udgifter kr. -602.197 
 Afskrivninger kr. -201.017 
 Driftsresultat kr. -138.131 
 Renteindtægter kr. 46.524 
 Årets resultat kr. -91.607 

 Balance: 
 Anlægsaktiver kr. 4.773.184 
 Omsæt.aktiver kr. 182.708 
 Aktiver i alt kr. 4.955.892 

 Egenkapital kr. 4.831.889 
 Gæld kr. 124.003 
 Balance i alt kr. 4.955.892 

4. Budget 2009 (i 1.000 kr.). 
 Indtægter kr. 880 
 Udgifter kr. -525 
 Afskrivninger kr. -260 
 Driftsresultat kr. 95 
 Renteindtægter kr. 35 
 Årsresultat kr. 130 

5. Valg af medlemmer og suppleant 
til bestyrelsen. 
Christian Berg og Niels Grann blev 
genvalgt til bestyrelsen. 
Som suppleant blev Torben Larsen 
genvalgt. 

6. Valg af revisor og suppleant. 
Lilian Jensen blev genvalgt som revi-
sor. 
Som suppleant blev Ib Sommer gen-
valgt.  

7. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag til behandling. 

8. Eventuelt. 
Dirigenten afsluttede derefter general-
forsamlingen og gav ordet til forman-
den for afsluttende bemærkninger. 

Generalforsamling den 24. februar 2009 
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På stranden 

Musen og elefanten er på stranden for 
at bade. Elefanten er hurtig i badetøjet 
og i vandet. 

Hov, hov! Råber musen, “Gider du ikke 

lige komme op igen.” 

Elefanten vader op igen og musen kigger 
op og ned af elefanten.. 

“Ok, jeg skulle bare se, om du havde taget 
mine badebukser.” 

Vandkvalitet 

Vandede vittigheder 

Projekter i 2009 

I forbindelse med Vejdirektoratets reno-
vering af Hovedvejen, vil Osted Vand-
værk samtidig renovere flere stræknin-
ger langs Hovedvejen som henholdsvis 
er af jern, er beliggende på forurenede 
grunde eller som er beliggende på pri-
vat grund uden at være tinglyst. 

Dong Energy påtænker at nedgrave 
luftledningerne på Byvejen i løbet af 
2009. Osted Vandværk vil ved samme 

lejlighed udskifte 400 meter gammel jern-
ledning, samt forny stikledningerne til de 
berørte forbrugere. 

På Vandværket vil der kun ske almindelig 
vedligeholdelse. 

Bestyrelsen besluttede i 2008 at påbegyn-
de en ny praksis med at syne stiklednings-
stophaner med nogle års mellemrum. Be-
styrelsen forventer i 2009 at syne ca. 150 
stikledningsstophaner. 

Rent vand ved afgang fra vandværket. Prøvedato: 10.2.2009. Analyserapport: 9775 

Undersøgelse Resultat Krav/Maks Undersøgelse Resultat Krav/Maks 

Temp. ved prøvetagning 9,2°   Natrium 83 175 

Lugt Ingen   Kalium 5,0 10 

Smag Normal   Jern 0,02 0,10 

Hårdhed 13,7  Mangan <0,005 0,02 

Coliforme bakterie v. 37°C <1 i.m. Ammonium <0,05 0,05 

Kimtal v. 37°C pr. ml 1 5 Bicarbonat 448  

Kimtal v. 22°C pr. ml 14 50 Klorid 38 250 

Farvetal 3  Fluorid 0,95 1,50 

Tubiditet 0,17 0,30 Sulfat 4,2 250 

pH 7,75 7,0-8,5 Nitrat 3,6 50 

Ledningsevne 79,2 >30 Nitrit <0,01 0,01 

Inddampningsrest 475 1.500 Fosfor, total <0,02 0,15 

NVOC 2,20 4 Ilt 9,5   

Calcium 63   Aggressiv kuldioxid <2  

Magnesium 21 50 Metan <0,01 0,01 

Alle vandprøver taget i 2008 har opfyldt kvalitetskravene. 

Efter 4 års ihærdig indsats, er det nu 
lykkedes at få vandspildet nedbragt fra 
40% til 10%. Med det nuværende vand-
spild, skal der ikke længere betales grøn 

afgift af vandspildet. 

Der arbejdes på at reducere vandspildet 
yderligere, og det er bestyrelsens mål, at 
vandspildet skal under 5%. 

Det grønne vandspild er forsvundet 


