
 

Til interessenter i Langstrup Vandværk     

På den ordinære generalforsamling d.   12. juni 2019 blev det vedtaget, at vi må stile efter, at Langstrup 

Vandværk nedlægges og overdrages til Fredensborg Forsyning A/S pr. 31. december 2019. 

Langstrup vandværk blev etableret i begyndelsen af 60’erne, hvor Gentofte kommune begyndte at indvinde 

vand i Langstrup Mose. Dette fik vandspejlet i de mange private brønde til at falde så meget, at Gentofte 

kommune blev nødt til at betale for oprettelsen af Langstrup Vandværk, som nu leverer vand til 220 

interessenter. 

Siden oprettelsen er der blevet indført stadig strengere krav fra myndighederne til, hvordan et vandværk skal 

drives, hvilke prøver der skal tages og hvilket tilsyn, der skal føres med driften.  

Vi har i de sidste mere end 20 år været så heldige, at Walther Jensen, Langstrupvej 6, har ført dagligt tilsyn med 

vandværket og løbende har uddannet sig til at imødekomme de mange myndighedskrav f.eks. om udtagning af 

vandprøver mv. Walther har omhyggeligt udført sit arbejde med vores vandværk med stor dygtighed mod et 

meget beskedent årligt vederlag. 

Som oplyst på generalforsamlingen, ønsker Walther imidlertid ikke at fortsætte og fratræder sin stilling som 

tilsynsførende ved udgangen af 2019. At finde en ”ny Walther” bliver for det første svært, og hvis det 

overhovedet er muligt, vil det antagelig koste omkring 150.000 kr. årligt.  

At vi efter december ikke har en ny tilsynsførende er den primære årsag til, at vi nu ønsker at blive overdraget 

til Fredensborg Forsyning A/S (FF), som er villige til at stå for den videre forsyning af vand i Langstrup Vandværks 

ledningsnet. Faktisk er vi allerede 2 steder forbundet med FFs net, så vi har kunnet undgå forsyningsproblemer 

ved, at vi har kunnet skifte over til Fredensborg-vand. 

Et yderligere forhold, som gør, at det er svært at holde vores vandværk kørende med kun 220 interessenter er, 

at vi i de seneste år har skullet udføre stadig flere analyser for at sikre vandkvaliteten. At fordele udgiften til 

disse analyser på kun 220 interessenter har været med til, at vi i dag har en pris som pr. m3 ligger ca. 1,15 kr.  

over Fredensborg Forsynings pris.  

Iflg. en artikel i Frederiksborg Amt lørdag d. 24. august er der udsigt til, at der fremover skal testes for 400 stoffer 

i drikkevandet, hvilket er 10 gange flere end i dag. Dette nye krav ville medvirke til en yderligere stigning i prisen 

for vand fra Langstrup Vandværk, hvis driften fortsættes. 

Gentofte kommune er desværre ikke interesseret i at overtage Langstrup Vandværks boringer, som derfor skal 

lukkes. Vandværkets grund skal iflg. vores vedtægter igen overgå til landbrugsdrift. I stedet for en nedrivning og 

fjernelse af vandværkets bygning, som antagelig vil koste mellem 125-150.000 kr., stiler vi efter, at 

vandværksbygningen sammen med jorden kan overdrages til landbrugsformål. 

Selve nedlæggelsen af Langstrup Vandværk skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive 

afholdt på Asminderød Kro d. 13. november 2019, hvor 2/3 af alle interessenter skal stemme for nedlæggelsen 

– og dermed for en overdragelse til Fredensborg Forsyning. 

For at sikre det nødvendige flertal for en nedlæggelse, vil bestyrelsen personligt sørge for at indhente vedlagte 

skriftlige fuldmagt fra de interessenter, der ikke har mulighed for at deltage i den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Fredensborg d. 20. oktober 2019 

Steven Müller, Bestyrelsesformand - Langstrup Vandværk I/S 

 



 
Fuldmagt 

Undertegnede Interessent i Langstrup Vandværk I/S 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Navn 

 

------------------------------------------------------------------------ 

adresse 

giver hermed fuldmagt til bestyrelsen til på den ekstraordinære generalforsamling d. 13. 

november at stemme for en nedlæggelse af Langstrup Vandværk I/S og for at overdrage 

dette til Fredensborg Forsyning A/S, som ny leverandør af vand til Langstrup Vandværks 

interessenter. 

 

Fredensborg, den          /     2019 

 

------------------------------------------------------------- 

Underskrift 

 


