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Kontaktperson: 
Henrik Pretzmann 

 

I/S Langstrup Vandværks interessenter Telefon - 40896644 
hpr@fredensborgforsyning.dk 
 
 
30/10- 2019 

Information om Fredensborg Vand A/S mulige overtagelse af I/S Langstrup 
Vandværk. 

I/S Langstrup Vandværk besluttede på den ordinære generalforsamling den 12. 

juni 2019, at bestyrelsen kan indlede forhandlinger med Fredensborg Forsyning 
A/S om, at overdrage Langstrup Vandværk til Fredensborg Forsyning A/S. 

Der er i forbindelse med overdragelsen af Langstrup Vandværk I/S behov for 

afklaring af juridiske og økonomiske forhold samt eventuelle konsekvenser for 

kunderne.  

I det følgende vil der blive redegjort for ligheder og forskelle på de to 

forsyningers forhold til deres kunder: 

Takster – 2019 

I nedenstående skema fremgår gældende takster for I/S Langstrup Vandværk 

og Fredensborg Vand I/S *) 

 

 Vandpris 

[kr./m3] 

Fast bidrag 

[kr./år] 

Målerleje 

[kr./år] 

I/S Langstrup 

Vandværk 
10,00 625,00 125,00 

Fredensborg 

Vand A/S 
8,85 0,00 254,00 

Alle beløb er inkl. moms og ekskl. statsafgifter 

*) 

For en husstand med et årligt vandforbrug på 120 m3 vil det medføre følgende udgift, 
ekskl. statsafgifter: 

I/S Langstrup Vandværk: (10 kr./m3 *120 m3/år)+625 kr./år+125 kr./år = 1.950 
kr./år 
Fredensborg Vand A/S: (8,85 kr./m3 *120 m3/år)+0 kr./år+254 kr./år = 1.316 kr./år 

Bestyrelsen for Fredensborg Vand A/S fastsætter alle takster på vandområdet 
én gang om året – typisk i november måned. 
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Opkrævning af forbrugsafgifter 

Fredensborg Forsyning 

1.aconto (01.01 – 30.06) inkl. årsopgørelse udsendes i februar måned og 
har forfald den 1. marts. 

2. acontorate (01.07 – 31.12) udsendes i august måned og har 
forfaldsdato den 1. september. 

I/S Langstrup Vandværk 

1.aconto (01.01 – 30.06) inkl. årsopgørelse for det foregående år 
udsendes i februar måned og har forfald den 1. marts. 

 

Såfremt det besluttes, at Fredensborg Vand A/S skal levere vand til 
interessenterne i I/S Langstrup Vandværk pr. 1. januar 2020 vil du 

1. modtage en årsafregning for 2019 fra I/S Langstrup Vandværk. 

 

2. modtage en aconto opkrævning fra Fredensborg Forsyning som vil dække 
perioden fra den 1. januar 2020 til 30. juni 2020  

  

Aflæsning af vandmåler. 

Fredensborg Forsyning udsender aflæsningskort i december måned. For kunder 

der er tilmeldt e-Boks eller mailforsendelse modtages aflæsningskortet kun 

elektronisk. 

 

Ansvar for vedligeholdelse af vandledninger mv. 

For begge forsyninger gælder det, at de har ansvaret for drift og vedligehold af 

vandledningen frem til grundgrænsen samt afregningsmåleren. 

 

Drift og vedligeholdelse af ledningsanlæg på privat grund, herunder 

målerinstallation / målerbrønd påhviler grundejeren. 

 

Hovedvandledninger og stikledninger på privat ejendom. 

Ifølge den tinglyste overenskomst mellem Fællesudvalget for Sjælsø og I/S 

Langstrup Vandværk fremgår det af §3, at ”Det er en forudsætning, at 

interessentskabet uden erstatning til de pågældende ejere skaffer tilladelse til, 

at ledningerne, hvor det er muligt, nedlægges på privat grund uden for 

vejareal”. 

Ved en overdragelse af I/S Langstrup Vandværks ledningsanlæg skal der 

tinglyses en ny deklaration der bl.a. skal sikre, at vandledningerne også 

fremover kan ligge uforstyrret. Der vil ikke blive udbetalt erstatning i forbindelse 

med tinglysning af ledningsanlæg på privat ejendom. 
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Såfremt der er behov for udførelse af reparationsarbejder på privat grund vil 

ejendommens ejer som i dag blive kontaktet før arbejdet påbegyndes.  

 

Døgnvagt 

Fredensborg Forsyning A/S kan kontaktes hele døgnet i forbindelse med akutte 

problemer med vandforsyningen.  

 

Vandkvalitet 

I forbindelse med overdragelsen vil Langstrup Vandværk blive nedlagt og vand 

vil fremover leveres af Fredensborg Forsynings vandværk – Endrup Vandværk. 

Fredensborg Forsyning leverer drikkevand af meget fin kvalitet som er 

dokumenteret fri for pesticider og som lever op til gældende standarder. 

Vandets hårdhed er ca. 15 °dH. Seneste vandanalyser kan ses på Fredensborg 

Forsynings hjemmeside. 

Fredensborg Forsyning blev i forbindelse med deltagelse Dansk Vand Grandprix i 

2010, kåret til at have Danmarks mest velsmagende drikkevand. 

 

SMS service 

Fredensborg Forsyning benytter en sms-service så vi bl.a. kan give besked om 

vandafbrydelser. 

 

Hjemmeside. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os 

Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.fredensborgforsyning.dk 

 

 

 
Med venlig hilsen  

 

Henrik Hansen 
direktør 

 
 

 

http://www.fredensborgforsyning.dk/

