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Ansøgning om refusion af variabel vandafledningsbidrag:
1. Forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver)
Undertegnede: ______________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Postnummer og by: ___________________________________________________________________________
Har på ejendommen, adresse: __________________________________________________________________
den _____ / _____ 20____ konstateret
_______vandspild som følge af brud på vandinstallation (dokumenteres af aut. VVS-installatør)
_______anden vandspild m/ selvrisiko 50 m³ (dokumenteres ved tro-og-love samt billeer af installationen)
På denne baggrund søger jeg om refusion det variable vandafledningsbidrag, som kan henføres til vandspild
Årsag (beskrivelse af forløbet):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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).
 Anvendes udelukkende til erhvervsformål.
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Jeg har efter endt vandspild aflæst vandmåleren til _______ m³ _____ / _____ 20____

Skønnet forbrug ved vandspild: _______ m³
Dato: _____________ Ejers underskrift ________________________________________________
Forbrugeren skal vedlægge dokumentation for betalt opkrævning inkl. vandspild (faktura), samt dokumentation for normalt årsforbrug (faktura fra de seneste 3 år).

2. VVS-Installatørerklæring (Udfyldes af VVS-installatøren)
ren)
Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den _____ / _____ 20____ er udført reparation af
brud på vandinstallationen på ovenstående adresse.
Hvor og hvordan er bruddet opstået? _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Hvordan er bruddet repareret? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Er vandet løbet i kloakken?  Ja
Delvist – det vurderes at ca.

 Nej

% af vandet er løbet i kloakken

________________________________________
VVS-firmaets stempel og underskrift

Dato: _____ / _____ 20____

Forbrugeren skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).

3. Tro- og love erklæring
Såfremt vandspildet ikke skyldes brud på vandinstallation, vedlægges billeder af installationen som dokumentation for
hvor vandspildet er opstået, og der erklæres på tro og love at:
1)
2)
3)

Vandspildet ikke er ledt til vores kloak
Vandet ikke er anvendt til et formål (havevanding, bassiner, rengøring mm.)
Vandspildet ikke er selvforskyldt

Dato: _____________ Ejers underskrift ________________________________________________

NB:
Ovenstående oplysninger vil blive behandlet i Billund Vand & Energi A/S, og såfremt ansøgningen kan imødekommes, vil du blive orienteret herom i forbindelse med årsafregning af vandafledningsbidrag.
Ved anmeldelse af vandspild kan refusion ikke omfatte mere end det seneste kalenderår.

Side 2/3

VEJLEDNING
Til blanket om Ansøgning om eftergivelse af vandafledningsbidrag ifm rørskade.
Hold øje med vandforbruget.
Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit
vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.
Udgangspunktet for afregning af vandafledningsbedraget er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug,
der er aflæst på vandmåleren.
Har du haft et unormalt stort vandforbrug som følge af vandspild, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidraget for det spildte vand, som ikke er løbet til kloak.
Sådan gør du:
Ejeren sender en skriftlig ansøgning om refusion af variabel vandafledningsbidrag med dokumentation for:
Hvor skaden er sket – evt. med foto, der viser brudplacering
Hvor stor vandspildet har været (angivet i m³)
Måleraflæsning efter udbedring
At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør ved erklæring samt kopi af faktura. Alternativt ved anden vandspild med 50 m³ selvrisiko vedlægges foto af installationen, hvor
vandspildet opstod sammen med tro-og-love erklæring
5. At vandet ikke er løbet i kloakken
6. Betaling af vandforbrug inkl. vandspild
1.
2.
3.
4.

Disse betingelser skal være opfyldt og kunne dokumenteres, for at vi kan behandle din ansøgning om refusion.
Ansøgningen vil blive behandlet efter, at vi har modtaget dokumentation, og du vil modtage svar hurtigst muligt.
Ved anmeldelse af vandspild kan tilbagebetaling ikke omfatte mere end det seneste kalenderår.

Side 3/3

