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Ansøgning om refusion ved vandspild.
Samsø Spildevand A/S administrere efter lovgivningen i form af LBK nr. 553 af 24/04/2020 samt
tilhørende vejledning nr.3 hertil. Det skal bemærkes at den nationale lovgivning er udmøntet af EU
direktiv: 32000L0060.
Uddrag fra vejledning nr. 3 afsnit 4.5.
”4.5 Ledningsbrud
Der er ikke fastsat regler om fradrag i vandafledningsbidraget i tilfælde af brud på en ejendoms vandforsyningsledning.
Udgangspunktet i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er, at der skal betales for vandforbruget.
Der er med lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand givet mulighed for at eftergive den del af
afgiften, der er forårsaget af brud på vandforsyningsledninger i ejendomme til boligformål. Der er dog fastsat et mindsteforbrug,
hvorefter der skal betales afgift. Det er en forudsætning, at ledningsbruddet ikke skyldes, at forbrugeren har handlet forsætligt eller
groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Det er endvidere en forudsætning for
eftergivelsen, at vandværket afstår fra at opkræve vandprisen til vandværket. Da der således som følge af ændringen i lov om afgift
af ledningsført vand kan ske en korrektion af det vandforbrug, som anvendes til beregning af vandprisen til vandværket og
vandafgiften, er det Miljøstyrelsens holdning, at vandforbruget, der ligger til grund for beregning af vandafledningsbidraget, skal
korrigeres tilsvarende. Det er en forudsætning, at vandet ikke er tilledt kloakken.
Da man som det altovervejende udgangspunkt skal betale for det vand, der tilledes kloakken, er det endvidere Miljøstyrelsens
holdning, at kommunerne efter en konkret vurdering har mulighed for at reducere vandafledningsbidraget i andre tilfælde og udover
hvad der svarer til den vandmængde, der kan gives fritagelse for efter lov om afgift af ledningsført vand. Det er en forudsætning, at
der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.
Kommunens vedtagelser omkring reduktion i vandafledningsbidraget i forbindelse med ledningsbrud bør indsættes i kommunens
betalingsvedtægt.”

Til at dokumentere vandspildet, kræves en erklæring fra en autoriseret VVS-installatør, som en
ubetinget udtalelse af, at ovenstående lovgivningsmæssige krav er overholdt i forbindelse med
hændelsen og først derefter er det muligt for spildevandsselskabet at behandle sagen som et
vandspild
Eksempler på synlige installationer, hvor du ikke kan få tilbagebetaling af vandafledningsbidraget:
Alle steder hvor man har kunnet se vandet løbe eller hvor ejeren lader vandet løbe, efter at vandværket har
meddelt et overforbrug
 Toilet der løber
 Slangeforbindelser til opvaske- og vaskemaskine, der er utæt
 Utæt sikkerhedsventil til varmtvandsbeholder
 Inden - og udendørs haner der ikke er lukket korrekt
Eksempler på ikke synlige installationer, hvor det er muligt at søge om tilbagebetaling:
 Utætte rør skjult under gulve uden adgang eller mulighed for inspektion
 Utætte rør støbt/indmuret i henholdsvis gulve og vægge
 Utætte rør skjult i jord under tærræn
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Sammen med ansøgningen skal der være en dokumentation for:





Hvor skaden er sket – vedhæft et foto, der viser bruddet.
Dokumentation på, at skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret VVS-installatør. Vedhæft
kopi af faktura samt kvittering for betaling.
At vandet ikke er afledt til kloakken. Dette svare din VVS-installatør på, når han udfylder sin del af
ansøgningen.
Seneste måleraflæsninger – vedhæft foto, der viser målerens tælleværk og målernummer
Måleraflæsninger kan rekvireres ved henvendelse til Vandforsyningers Fælleskontor på
tlf. 86 59 18 55.

Ansøgning med behørig dokumentation fremsendes til:
Samsø Spildevand A/S
Slagterivej 28
8305 Samsø
eller
e-mail: info@samsoespildevand.dk
Andre Betingelser:


Ved anmeldelse af vandspild kan tilbagebetaling ikke udgøre mere end den samlede omkostning for
det seneste hele kalenderår. Fast vandafledningsbidrag pr. stik refunderes ikke.



Der skelnes imellem synlige og ikke synlige installationer. Ved brud på synlige installationer kan du
iht. den lovgivning Samsø Spildevand A/S administrer efter ikke modtage tilbagebetaling for
vandspild

Disse betingelser skal være opfyldt og kunne dokumenteres, for at Samsø Spildevand A/S kan behandle
din ansøgning om tilbagebetaling på den del af vandafledningsbidraget, der kan relateres til et vandspild.
Ansøgningen vil blive behandlet umiddelbart efter modtagelsen af din samt den autoriserede VVSinstallatørs udarbejdet dokumentation og efterfølgende vil det på baggrund af dette blive afgjort om din
ansøgning på refusion af vandafledningsbidraget kan imødekommes.

Ansøgningsskema samt VVS-installatørens erklæring findes efterfølgende
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Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.
Der ydes kun refusion til ejendomme, der udelukkende anvendes til boligformål.
Der ydes ingen refusion ved vandspild fra synlige installationer, som f.eks. synlige rør, toilet, tappesteder, ventiler m.v.
Samsø Spildevand A/S kan give refusion på statsafgift af aflednings afgift, for det spild der ligger over normalt
årsvandforbrug tillagt 300 m3.
Vandafledningsbidraget kan refunderes for den del af forbruget, der overstiger normalforbruget, hvis det kan dokumenters, at
vandspildet ikke er afledt til offentlig kloak.
Det er ligeledes en forudsætning at forbrugeren ikke har udvist uagtsom og forsætlig adfærd i forbindelse med vandspildet

1. Forbrugeren
Navn: __________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________Postnr. og by________________________
Forbrugsadressen:________________________________________________________________
Der er på ovennævnte adresse konstateret en lækage på en skjult vandinstallation.
Der ansøges på den baggrund om eftergivelse af den del af vandafgiften, som kan henføres til vandspild
forårsaget af brud på den skjulte installation i ejendommen.
Hvornår har vandspildet fundets sted?: __________________________________________________
Hvor har vandspildet fundet sted?: _____________________________________________________
Hvad var årsagen til vandspildet? _____________________________________________________
Skaden er blevet udbedret af: _________________________ kopi af faktura fra autoriseret VVS-installatør vedlægges.
Måleraflæsninger: Der kan evt. rekvireres aflæsning af vandur ved henvendelse til Vandværkernes Fælleskontor på tlf. 86591855.
Dato:
__________

Aflæsning m3 :
___________

__________

___________

__________

___________

Ejendommen:

□

Anvendes udelukkende til boligformål.

□

Andet formål. _______________________________________________________________________

Dato: _____________ Forbrugers underskrift._______________________________________

Vedlæg gerne dokumentation i form af billeder af den opståede skade, samt efterfølgende
reparation.
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Udfyldes af Samsø Spildevand

Dato: _________
Sagsnr. _______
Dok.nr:________
Journal nr._____
VVS‐installatøren skal hermed bekræfte, at ledningen er repareret samt at der er tale om en skjult vandinstallation og dette ikke er
tilledt kloakken.
Skjulte vandinstallationer er defineret som jorddækket vandledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger.
Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger ligeledes af definitionen. Synlige installationer er på den
anden side fx synlige rør, tappesteder, toilet, varmtvandsbeholdere m.v., hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til refusion
af afledningsafgift.
VVS‐mesteren skal beskrive bruddet og den mulige ydre påvirkning med henblik på at fastslå, om der er tale om et brud, som
kunne være undgået. Er der gået et længere tidsrum imellem konstateringen af bruddet og tilkaldelsen af VVS‐mester‐en, og har
forbrugeren været bekendt med, at der løb vand ud i større mængder, kan det afskære kravet på refusion.

2. VVS-Installatørerklæring (Udfyldes af VVS-installatøren)
Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den ______________ er udført reparation af bruddet
på vandinstallationen på den af forbrugeren angivet adresse.
Hvor og hvordan er bruddet er opstået? __________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvordan og hvornår er bruddet som var årsag til vandspildet repareret? ________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

□ Det attesteres endvidere, at vandspildet ikke er tilledt spildevandsforsyningens ledningsnet.

_________________________
Dato:

________________________________________________________
VVS-firmaets stempel og underskrift

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