
 

Side 4 

Formand: 

Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 23 22 17 21 

Kasserer: 

Niels Grann, Stentoften 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 51 330 470 
Spørgsmål vedr. brud, planlagte/igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann. 

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 46 49 72 96 

Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 46 49 66 55 

Spørgsmål vedr. brud kan også rettes til Nicolai Fredriksen. 

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 32 14 83 04 

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk. 

Bestyrelsen 

Spild Grønt spild Vandstatistik 

År Udpumpet Solgt m3 % m3 % 

2011 91.790 87.307 4.483 4,9% 0 0,0% 

2010 101.706 91.644 10.062 9,9% 0 0,0% 

2009 105.233 94.363 10.870 10,3% 347 0,3% 

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

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

HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne 

mellemværende vedrørende udgiften til vand, fx. over ejendommens refusionsopgø-

relse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes 

jf. ovenstående. Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punk-

tet Ejerskifte. 

Osted Vandværk kan kontaktes på e-mail: post@osted-vandvaerk.dk, på 

telefon: 51 330 470 eller på adressen: Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre. 

Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at lægge be-

sked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev. 

Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage. 

Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne en drifts-

stabsforsikring. 

Af vandværkets regulativ § 6.3 fremgår det, at enhver forbruger må, uden at have krav på er-

statning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved an-

lægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved 

ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og 

udskylning af ledninger m.v. 

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder 

ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have 

udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes 

aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse 

gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. 

Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende 

 

Side 1 

Osted Vandværk 
Byvejen 22 B 

Osted 
4320 Lejre 

Bestyrelsen har de seneste år 

arbejdet målrettet med at 
nedbringe vandspildet. 
Vandspildet var i 2004 på sit 
højeste nogensinde og ud-
gjorde 71.526 m3 svarende til 
40,6%, og er i 2011 nedbragt 
til 4.483 m3 svarende til 
4,9%. 
Vejen til at nedbringe vand-
spildet har bl.a. været: 

 2½ akustisk lækagesøgning 

i ledningsnettet foretaget af 
lækagesøgningsfirma, hvor 
der blev fundet ca. 30 læ-

kager. 
 Udskiftning af ca. 5 km. 

gamle hovedledninger og 
ca. 160 gamle stiklednin-
ger, svarende til ca. 22% af 
hele ledningsnettet. 

 Herudover er der udbedret 

ca. 50 brud i perioden 2005 
– 2011, udover de ca. 30 
fundet ved lækagesøgning. 

Betaling via Betalingsservice 

Den 1. marts 2012, blev 36% af de ind-

betalinger der betales via girokort betalt 

for sent. Herudover betaler flere et stør-

re eller mindre beløb end opkrævet. Alt 

sammen noget der øger administratio-

nen væsentligt, da Osted Vandværk skal 

reagere på eller forholde sig til disse afvi-

gelser. Osted Vandværk opfordre derfor 

alle, der endnu ikke er tilmeldt Betalings-

service til at blive dette. Ved tilmelding til 

BS, opnås også automatisk tilbagebeta-

ling, ved for meget betalt. 
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Kontrollukning af hovedstophaner 

I perioden den 10. –13. og 

16. april 2012 kon-

trollukkes alle ca. 100 

hovedstophaner i led-

ningsnettet. Udover at 

kontrollere at de vir-

ker, forebygges det 

samtidig at de ruster 

fast. 

Lukningen af den enkelte 

stophane forventes 

maksimalt at tage 5 

minutter, og vil ske i 

tidsrummet 16.00 - 

21.00, og vil kunne 

medføre kortvarige af-

brydelser af vandfor-

syningen. 



 

Side 2 

Tirsdag den 28. februar 2012 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 forbrugere udgør 760. 

 at Byvejen/Fugletoften og Hovedve-

jen og teknik på vandværket er fær-

digrenoveret. 

 at der i årets løb har været 8 led-

ningsbrud, som bestyrelsen har 

kendskab til. 

 at af de i alt udpumpede 91.790 m3 
vand udgør 4.483 m3 vandspildet, 

svarende til 4,9%. 

 at af de foretagne vandanalyser, vi-
ste en enkelt overskridelse af kimtal 
ved 22 grader. Ny prøve ca. 14 da-
ge senere var dog langt under 
grænseværdien. 

 at indvindingstilladelsen fra den 1. 
januar 2012 er nedsat til 100.000 
m3. 

 at Vandværkets hjemmeside har 
haft 1.323 besøgende. 

 at det faste bidrag er forhøjet til 
1.000 kr. og m3-prisen for 2012 for-
bliver 5,00 kr. ekskl. moms. 
Staten har øget den grønne afgift 
med 90 øre til 5,90 kr. 
Alle beløb er ekskl. moms. 

 at regnskabet fremover også revi-
deres af en registreret revisor.  
HR REVISION er valgt til dette. HR 
REVISION udfører revision for flere 
små og store vandværker. 

 at Keld Nielsen efter 19 år som 
vandværkspasser, har valgt at fra-
træde stillingen.  
 

3. Regnskab 2011. 

 Resultatopgørelse (i 1.000 kr.) 

 Indtægter kr. 1.233 

 Driftsudgifter kr. -424 

 Adm.udgifter kr. -224 

 Afskrivninger kr. -458 

 Driftsresultat kr. 127 

 Finansielle poster kr. -67 

 Årets resultat kr. 60 

 Balance (i 1.000 kr.) 

 Anlægsaktiver kr. 9.670 

 Omsæt.aktiver kr. 1.240 

 Aktiver i alt kr. 10.910 

 Egenkapital kr. 5.810 

 Langfrist gæld kr. 4.444 

 Kortfristet gæld kr. 656 

 Balance i alt kr. 10.910 

4. Budget 2012 (i 1.000 kr.). 

 Indtægter kr. 1.240 

 Driftsudgifter kr. -370 

 Adm.udgifter kr. -225 

 Afskrivninger kr. -455 

 Driftsresultat kr. 190 

 Finansielle poster kr. -85 

 Årets resultat kr. 105 

5. Valg af medlemmer og suppleant 

til bestyrelsen. 

Michael Bruun, Bjarne Bagge og Nico-

lai Frederiksen blev genvalgt. 

Som suppleant blev Torben Larsen 

genvalgt. 

6. Valg af revisor og suppleant. 

Hans Olsen blev genvalgt som revisor. 

Som suppleant blev Kirsten Juul 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 28. februar 2012 
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Mor, må jeg gå i vandet 

Mor, må jeg gå i vandet? 

Nej, vandet er for dybt. 

Jamen, far er gået i! 

Ja, det må han godt, for han er forsik-

ret! 

Hørt i Skotland  

Goddag, kunne De tænke Dem at støtte 

indsamlingen til kommunens nye svøm-

mehal? 

Ja, med glæde! Hvor meget vand har I 

brug for? 

Fødselsdagsgave 

Jørgen havde fået en guldfisk i fødsels-

dagsgave, da han fyldte 7 år. 

Et par dage efter sagde hans mor. 

- Jørgen! Skal du ikke snart give din guld-

fisk noget nyt vand? 

- Hvorfor? spurgte Jørgen. - Den har jo ik-

ke drukket det gamle endnu! 

Vandkvalitet 

Vandede vittigheder 

Projekter i 2012 

Der er ikke 

planlagt an-

lægsprojekter 

i 2012. Vand-

værks likvidi-

tet bruges til 

at afdrage 

lånet på 5 

mio. kr., der 

blev hjemta-

get i august 

2010. 

Rent vand ved afgang fra vandværket. 

Prøvedato: 13.2.2012. Analyserapport: 23299818 

Undersøgelse Resultat Maks. Undersøgelse Resultat Maks. 

Farve Farveløs   Kimtal v. 22°C 33 50 

Klarhed Klar   Kimtal v. 37°C 1 5 

Lugt Ingen   Jern 0,022 0,100 

Smag Normal  Ammonium 0,012 0,050 

Temp. ved prøvetagning 8,7°  Nitrit <0,005 0,010 

pH 7,8 7,0-8,5 Nitrat 3,4 50 

Ledningsevne 77 >30 Total-P 0,008 0,150 

Coliforme bakterie v. 37°C <1 i.m. Chlorid 38 250 

E. coli <1 i.m. Fluorid 0,98 1,50 

   NVOC 3,1 4 

En enkelt vandprøve i ledningsnettet havde en overskridelse, hvor kimtal ved 22 grader overskred 
maks. værdien. Ny prøve taget ca. 14 dage senere var langt under grænseværdien. Herudover har 

alle vandprøver taget i 2011 opfyldt kvalitetskravene. 

Lækagesøgning i 2012 

På trods af det historisk lave vandspild i 2011 på 

4,9%, vil bestyrelsen forsøge at få vandspildet 

nedbragt yderligere. Bestyrelsen foretog i løbet af 

januar og februar en grov lækagesøgning, hvor 

det blev vurderet, at der var størst sandsynlighed 

for at vandspildet var i Lysholmparken, industri-

området, Lykkesholmvej eller Bregnetvedvej.  

Der blev derfor i marts måned foretaget en aku-

stisk lækagesøgning i disse områder. Der blev fun-

det en enkelt lækage, som skønnes at give et spild 

på mellem 750 og 1.500 m3 årligt. Lækagen blev 

efterfølgende udbedret. 


