
Takstbilag pr. 1.1.2019         

(priser er anført inkl. moms) 

 

Vandbetaling  til Langstrup Vandværk pr. m
3 

 kr.  10,00 

Statsafgift ledningsført vand  pr.m
3
  kr.            7,73 

Statsafgift drikkevandsbidrag  pr.m
3
  kr. 0,24 

 

Fast bidrag pr. beboelse/lejlighed pr. år   kr. 625,00 

Målerleje pr. måler pr. år  kr. 125,00 

  
Gebyr for rykkere ved manglende betaling 

 (indeholder ikke moms)     kr. 100,00 

 

Gebyr for administration af meddelt ejerskifte – dog kun 

hvis der kræves ejerskifteafregning (pålægges sælger)  kr. 250,00 

 

Gebyr for manglende måleraflæsning (indeholder ikke moms)    kr.   200,00 

 

Genåbningsgebyr, hvor der er sket afmontering af måler på 

grund af manglende betaling e.l. kr.  1.250,00 

Ejendommens restancer og genåbningsgebyr skal betales 

før genåbningen. 

 

Ved afbrydelse af forsyningen, ved plombering af vandledning 

i jorden – betales de faktiske udgifter ved lukning og genåbning. 

 

Rente ved for sen indbetaling af vandafgift m.m. - opkræves 

sammen med rykkere - beregnes fra forfaldsdatoen med Natio- 

nalbankens udlånsrente med tillæg af 7%.  

 

Vandmåler (hvor vandværket ikke er pligtig til at udskifte f.eks. 

ved selvforskyldt frostsprængning)  kr.  400,00 

Arbejdsløn ved udfakturering af tid udført i marken og ved 

administration pr. time  kr.  400,00 

 

Indskud i Interessentskabet ved tilslutning af ny interessent  

eller udstykning af tilsluttet ejendom . kr.  18.750,00 

Dertil kommer faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning og stikledning 

og målerbrønd m.m. frem til nærmeste hovedledning. 

 



Betalingsansvar:  

 

Den til enhver tid værende skødehaver og ejer af ejendommen, har ansvaret for  

betaling af såvel á conto beløb, som endelig afregning, af vandafgift m.m., jfr. 

den årlige indberetning til Fredensborg Forsyning, der finder sted ultimo 

december hvert år. 

Årlige opkrævninger finder sted med endelig afregning pr. 31. december, seneste 

betalingsfrist er den 10. marts det efterfølgende år, og à contoafregning finder 

sted pr. 30. juni, med seneste betalingsfrist den 1. september. 

 

Ved ejerskifte sørger ejerne selv for aflæsning og betalingsopsplitning, f.eks. i 

refusionsopgørelsen. På anmodning kan vandværket dog tilbyde måleraflæsning 

og salgsafregning fremsendt sælger, mod betaling af administrationsgebyr. 

 

Betales ejerskifte-salgsafregningen ikke, forbeholder vandværket sig dog ret til, 

at gøre kravet gældende overfor den, der er skødehaver for ejendommen, jfr. 

regulativet. 

 

Tvangsauktion, konkurs eller betalingsstandsning:  

 

Annonceres en ejendom på tvangsauktion, er ejeren gået konkurs eller gået i 

betalingsstandsning, kan vandafgift m.m. forlanges betalt straks, uanset de 

normale betalingsterminer. Endvidere kan der forlanges á conto-betaling forud i 

en periode, indtil ejeren godtgør, at der ikke længere er fare for, at vandafgift 

m.m. ikke betales rettidigt. 

 

Anmeldelse af defekte målere:  

Alle interessenter er pligtige til straks, at give meddelelse til vandværket, såfremt 

vandmåleren er i stykker, måler forkert eller på anden måde defekt. 

 

Vandværket skifter måleren uden udgift for interessenten, såfremt denne er uden 

skyld i, at måleren er gået i stykker. 

 

Udskiftning af vandmålere må kun ske af vandværkets personale. 

 

Hvor en vandmåler har været defekt/i stykker, forbeholder vandværket sig ret til, 

at skønne vandforbruget ved den årlige afregning. 

 

Overgravning af vandledninger:  

Overgraves vandledninger, uden at vandværket kan lastes herfor, opkræves 

vandafgift og afgifter til staten for et skønnet antal m
3
 vandtab. 


