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Henvendelse til Osted Vandværk A.m.b.a.
Osted Vandværk kan kontaktes på
• E-mail: post@osted-vandvaerk.dk,
• Telefon: 51 33 04 70
• Adressen: Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre.
Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at
lægge besked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev.
Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage.

Flytteopgørelse i forbindelse med ejendomssalg
Fra den 1. januar 2018, vil Osted Vandværk udarbejde flytteopgørelse, som afregnes direkte med sælger.

tage afregning af vand overfor ny ejer.

Der vil herefter blive sendt ny opkrævning til
køber, indeholdende aconto opkrævning for
resten af året.

Dokumenterne er samlet under punktet Information -> Ejendomsmægler.

Sælger skal således ikke, fra den 1. januar
2018 via f.eks. refusionsopgørelsen med-

På hjemmesiden findes flere dokumenter, som
kan have relevans ved ejerskifte.

Flere dokumenter kan ses i dokumentarkivet.

Vellykket fusion giver billigere vand
Det er nu 11½ måned siden, at Osted og Kirkebjerg Vandværker gik sammen.

Den fortsat lave rente på vandværkets lån bidrager også til prisnedsættelsen.

Bag sammenlægningen lå erkendelsen af, at vi
ved at stå sammen står stærkest.

Bestyrelsen arbejder desuden på at afklare, om
der fortsat skal være to produktionsværker.

Takket være et grundigt forarbejde af de to
bestyrelser i sommeren 2016, er fusionen af
vandværkerne heldigvis gået smertefrit.

En model er at renovere det ene og lukke det andet.

Nu er vi klar til at høste den første gevinst i
form af billigere vand til forbrugerne. Prisen på
en m3-vand sænkes fra 5,00 til 3,50 kroner.
Det sker fordi, vandværket sender besparelsen
ved sammenlægningen tilbage til forbrugerne.

En anden løsning er at bygge et nyt vandværk og
så lukke begge de gamle.
På generalforsamlingen i 2018 forventer bestyrelsen at orientere om processen og hvilke scenarier
bestyrelsen vurdere er de meste relevante.

EU’s persondataforordning
EU’s persondataforordning træder i kraft den
25. maj 2018. Den erstatter det nuværende
databeskyttelsesdirektiv og indeholder en række nye og ændrede regler for, hvordan bl.a.
vandværker skal behandle personoplysninger.
Tanken med den nye persondataforordning er,
at den skal beskytte forbrugerne og de oplys-

ninger, som virksomheder indsamler, registrerer,
behandler og opbevarer om dem.
I Danmark betyder det ændringer i forhold til de
nuværende regler.
Læs mere på vandværkets hjemmeside under
punktet Information -> Persondatapolitik.

Opkrævningsterminer
Forbrugere med et årligt forbrug på maks. 500
m3 årligt, opkræves en gang årligt med betaling
den 1. marts.

Allerslev Huse og øvrige forbrugere opkræves 2
gang årligt, med betaling henholdsvis den 1.
marts og den 1. september.

