Ansøgning om eftergivelse af vandafgift
i forbindelse med vandspild hos private
forbrugere

1. Forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver)
Undertegnede _________________________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________________
Har på ejendommen ____________________________________________________________________________________
den ______________________ konstateret en lækage på en skjult vandinstallation. Der ansøges på den baggrund om
eftergivelse af den del af afgiften, som kan henføres til vandspild forårsaget af brud på den skjulte vandinstallation i
ejendommen.
Ejendommen:
[ ] Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for forbrugeren.
[ ] Lejes ud til beboelse og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder: ____________________
Ejeren erklærer ved sin underskrift, at han accepterer, at vandværket udbetaler beløbet direkte til lejeren.
Ejeren vedlægger dokumentation vedr. forbrugerne (lejeres navn og adresse).
[ ] Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler (Forbrugeren skal medsende
dokumentation af fordeling).
Dato: _____________ Forbrugerens underskrift ________________________________________________

2. VVS-Installatørerklæring (udfyldes af VVS-installatøren)
ren)

Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den ______________________________ er udført reparation af
bruddet på vandinstallationen på ovenstående adresse.
Hvor og hvordan er bruddet opstået? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Hvordan er bruddet repareret? ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ Dato: __________________________________
VVS-ﬁrmaets stempel og underskrift
Forbrugeren skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).

3. Vandforbruget (udfyldes af forbrugeren)
Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder?

Hvis ja, beregnes vandspildet som:
Det totale årsforbrug:

 Ja

 Nej

Hvis nej, beregnes vandspildet som:
____________m3

Målt forbrug i de pågældende mdr.: _____________________ m3

Herfra fratrækkes normalårsforbrug: - __________ m3

Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende mdr.:
- _____________________ m3

samt selvrisikoen

-300 m3
samt selvrisikoen, forholdsmæssigt (x antal mdr.) x 300 m3

Vandspild i alt, der kan eftergives: _____________ m3

-_____________________ m3
12
Vandspild i alt, der kan eftergives:

__________________ m3

Vandafgift svarende til totalt _________________ m3 søges eftergivet for
afgiftsperioden:_____________________________________
Anfør periode
Forbrugeren skal vedlægge dokumentation for opkrævning inkl. vandspild (faktura) samt dokumentation for udregning af
normalt årsforbrug (faktura fra de seneste 3-4 år).

3.1 Afledning (udfyldes af forbrugeren)
Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder?

 Ja

 Nej

Vandspild beregnes som:
Det totale årsforbrug:

____________m3

Herfra fratrækkes 2 x normalårsforbrug: - _______ m3

Der kan kun ydes refusion, hvis vandet ikke er ledt til kloak, jf.
Miljøstyrelsens vejledning om Betalingsregler for spildevandsanlæg
pkt. 4.5.

Vandspild i alt, der kan eftergives: _____________ m3

Afledningsafgift svarende til totalt _________________ m3 søges eftergivet for
afgiftsperioden:_____________________________________
Anfør periode
Forbrugeren skal vedlægge dokumentation for opkrævning inkl. vandspild (faktura), samt dokumentation for udregning af
normalt årsforbrug (faktura fra de seneste 3-4 år).

4. Vandværket (udfyldes af vandværket)
 Vandværket kan erklære sig enig i, at vandspildet er
forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation.  Det anførte kan ikke anbefales, da der efter vandværkets
mening ikke er tale om brud på en skjult vandinstallation.
 Det er vandværkets opfattelse, at
ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som
forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet
Begrundelse:______________________________________
rimelige foranstaltninger for at stoppe
ledningsbruddet.
_________________________________________________
 Vandværket er enig i forbrugerens udregning af
vandforbruget.

_________________________________________________
_________________________________________________

 Vandværket indgår på at reducere sin fordring
svarende til den ansøgte mængde, og har den
sendt forbrugeren en kreditnota for ___________
m3 vand inkl. vandafgift

__________________________________________________________________________________ _________________
Dato
Vandværkets navn, stempel og underskrift

4.1 Spildevandsselskabet (udfyldes af spildevandsselskabet)
 Spildevandsselskabet kan erklære sig enig i, at vandspildet er
forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation.
 Det anførte kan ikke anbefales, da der efter
Spildevandsselskabets mening ikke er tale om brud på en
 Det er Spildevandsselskabet opfattelse, at
skjult vandinstallation.
ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som
forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige
foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.
Begrundelse:______________________________________
 Spildevandsselskabet er enig i forbrugerens udregning af
vandforbruget.
_________________________________________________
 Spildevandsselskabet indgår på at reducere sin fordring
svarende til den ansøgte mængde, og har den
sendt forbrugeren en kreditnota for ___________ m3 vand
_________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Dato
Spildevandsselskabets navn, stempel og underskrift

