Vandstatistik

Spild

Grønt spild

År

Udpumpet

Solgt

m3

%

m3

%

2013

93.294

89.291

4.003

4,3%

0

0,0%

2012

92.432

88.017

4.415

4,8%

0

0,0%

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%
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Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende
Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne
en driftsstabsforsikring.
Af vandværkets 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 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.
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 besked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev.
Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage.
HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne
mellemværende vedrørende udgiften til vand, fx. over ejendommens refusionsopgørelse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes
jf. ovenstående. Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punktet Ejerskifte.

Bestyrelsen
Formand:
Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted,
Kasserer:
Niels Grann, Stentoften 3, Osted,

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted,
Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted,
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Bestyrelsen

4320 Lejre,

Tlf.: 51 330 470

Stikprøvekontrol af vandmålere

4320 Lejre,
4320 Lejre,

Tlf.: 46 49 72 96
Tlf.: 46 49 66 55

I henhold til gældende regler, udtages
der i løbet af maj og juni 2014 et antal
vandmålere til stikprøvekontrol for at
afdække, om deres målernøjagtighed
ligger inden for lovgivningens krav.
De målere der udtages til kontrol, vil bli-

4320 Lejre,

Tlf.: 20 60 74 39

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk.
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I dette nummer:

På ekstraordinær generalforjet.
samling afholdt den 17. april
Brug af kemikalier (minus
2013 blev det besluttet, at
kalk mm.) er ikke mere
anskaffe et ultralydskalkknunødvendigt.
seranlæg.
 Det anbefales, at reducere
Da der er tale om videregåenmængden af opvaskemidde vandbehandling, skulle der
del, da det ellers sætter sig
hos Lejre Kommune søges om
på opvasken. Ved brug af
tilladelse til opsætning af antaps - halver disse!
lægget.
 Det anbefales, at bruge
Tilladelsen er nu givet, og anmindre shampoo.
lægget er sat op og klar til at  Det anbefales, at bruge
blive sat i drift.
mindre håndsæbe. De får
blød hud, da vandet ikke er
Anlægget sættes i drift så hårdt mere. Har De tendens til udslæt kan dette
søndag den 11. maj
forsvinde eller reduceres.
2014 kl. 9.00.
 Det anbefales, at bruge færre kaffebønner.
Forbrugerne i Osted Vand Det anbefales, at lade stå så
værk får nu begrebet blødt
meget vand i elkedlen, at
vand, som bevirker at brugen
spiralen er dækket.
af kemikalier til rengøring kan
 Eksisterende kalkaflejringer
reduceres, grundet at kalken
i forbrugernes vandinstallaikke sætter sig som før.
tion vil i de kommende
 Det anbefales, at reducere
uger/måneder løsne sig.
alt, hvad der tilsætter van Der vil derfor i en periode
det med ca. 1/3.
kunne opleves øgede
 Det anbefales, at reducere
mængder af kalk i vandet.
mængden af vaskepulver,
da det ellers sætter sig i tø-

Tlf.: 23 22 17 21

Spørgsmål vedr. brud kan også rettes til Nicolai Fredriksen.

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted,

Ultralydskalkknuser sættes i drift den 11. maj

Osted Vandværk
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre

4320 Lejre,

Spørgsmål vedr. brud, planlagte/igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann.

April/Maj 2014

ve tilfældigt udvalgt.
Herudover vil et mindre parti
målere blive udskiftet, som
det ikke kan svare sig at lave stikprøvekontrol på.
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Guide til sprøjtemidler i haven

6 gode råd

Kilde: Vandposten, nr. 189, juni 2013

Kilde: www.godthavemiljø.dk

1. Tjek før du køber
Sprøjtemidler er forskellige, og nogle
belaster miljø og sundhed mere end andre. Hvis Miljøstyrelsen har givet et
sprøjtemiddel 5 'er, kan du være sikker
på, at midlet er blandt de mindst belastende. Gå blandt andet efter produkter
med fedtsyrer og jern, uden faremærke
og klar til brug.
Gevinst for miljø og sundhed ved at
vælge det mindst belastende sprøjtemiddel

Når det gælder sprøjtemidler og pesticider, er det ofte landbruget, der er i fokus.
Men i de danske haveskure og på hylderne i havecentret kan man finde masser
af sprøjtemidler til privat brug – midler,
som kan være mere eller mindre belastende for miljøet og grundvandet.
Det skal haveejerne være mere bevidste
om, mener Miljøstyrelsen, og det skal
ske ved hjælp af en kampagne under
navnet Godt Havemiljø.
I centrum er kampagnens hjemmeside,
som gennem letlæselig grafik og information guider haveejerne til at bruge
mindre skadelige sprøjtegifte – eller til
helt at undgå sprøjtemidler.
Liste med midler
På hjemmesiden findes en 4-siders liste
med godkendte havesprøjtemidler rangordnet efter, hvor belastende de er for
miljøet.
De er vurderet ud fra, hvor let nedbrydelige de er i naturen, om de er klar til
brug uden at skulle blandes og om der er
orange faremærker ved midlet.
Listen kan nemt printes og findes på
www.godthavemiljø.dk

2. Køb kun produkter godkendt til
private
Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidlerne efter, hvor de skal bruges, og hvad
de skal bruges til. Hvis du ikke bruger
det rigtige middel, eller hvis du bruger
for høj dosis, risikerer du at ødelægge
de planter, du sprøjter, og forurene jorden, så der ikke kan vokse noget. Der
er også risiko for, at stoffet bliver udvasket til grundvandet.
På hjemmesiden kan man i det virtuelle
parcelhus trykke på de blå sprøjte-ikoner
og finde oplysninger om, hvilke sprøjtemidler til f.eks. drivhuset, der belaster
miljøet mindst – og samtidig få gode råd
til, hvordan man helt undgår sprøjtemidler.

hedder det samme. Det skal stå på etiketten, at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, og produktet skal have et registreringsnummer. Se efter dansk etiket og
brugsanvisning. Det er din garanti for, at
sprøjtemidlet lever op til de strenge danske godkendelseskrav.
4. Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne
Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for at
undgå miljø- og sundhedsfare. Læs etiketten, så du ved, hvordan du skal forholde
dig før, under og efter du sprøjter. Brug
handsker, hvis det anbefales på etiketten.
Husk: Midlet er kun godkendt til den brug
og i de mængder, der står på etiketten.
5. Hold børn og husdyr væk, når du
lige har sprøjtet
Vent med at slippe dyr og børn løs i haven, indtil du er sikker på, at det sprøjtede område er tørt. Der er forskel på, hvor
lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a.
af vejret, og det sprøjtemiddel du bruger.

3. Køb kun produkter godkendt i
Danmark
Hent ikke sprøjtemidler til Danmark fra
udlandet. Det er forbudt. Forbuddet
mod import gælder også produkter, der
ligner de midler, man kan få på den
danske side af grænsen, for der kan
være forskel på doseringen eller på produkternes sammensætning, selvom de

6. Smid ikke sprøjtemidler med faremærke i skraldespanden
Vask hænder efter brug, opbevar sprøjtemidler utilgængeligt for børn og skil dig af
med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden.
Følg anvisningerne på etiketten og kommunens anbefalinger.

Godkendelse af sprøjtemidler
Kilde: www.godthavemiljø.dk

Hvis et middel skal godkendes, skal tre
vigtige forhold være i orden.
1. Det skal være effektivt til sit formål
2. Det må ikke skade sundhed eller
miljø
3. Ansøgerne - typisk virksomheder har ansvaret for at give Miljøstyrelsen de nødvendige oplysninger
Vurderingen af et sprøjtemiddel omfatter bl.a.: risiko for sundhed i forbindelse
med brugen, risiko for forbrugeren, hvis
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der er tale om spiselige afgrøder, og risiko
for miljøet, herunder fugle, insekter, regnorme, fisk samt andre vandorganismer, og
ikke mindst grundvandet.
Udover risikoen for sundhed og miljø vurderer man, om produktet er effektivt, og
om der er risiko for skader på afgrøder,
blomster, buske eller træer.
Midler bliver kun godkendt, hvis der ikke
er en uacceptabel risiko for mennesker og
miljø, når midlet anvendes, og at der ikke
sker nedsivning til grundvandet.

Side 3

