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Sendes til

Læsø Fors yning A/S 
Gammel kirkevej 6B 
9940 Byrum, Læs ø

Modtaget af Forsyningen den Journalnummer 

Ansøgning om refusion af forsynings- 
afgifter i forbindelse med vandspild 

Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på ledningsført vand samt vandafledningsafgift 
i forbindelse med et vandspild forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation på min ejendom. 

Ejeren (udfyldes af ejeren) 
Undertegnede Adresse 

E-mail Post nr. / By 

Ejendommen hvorpå vandspildet er konstateret Dato for konstatering af lækage 

Ejendommen 

 Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for ejeren. 

 Lejes ud til beboelse og vand betales af lejeren. Anfør antal lejemål/boligenheder: _______stk. 

 Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler. Jeg vedlægger dokumentation for fordeling af 

boligformål og erhvervsformål. 

Vandforbruget (udfyldes af ejeren) 

Har ejendommen været beboet i mere end 12 måneder ? 

 Ja  Nej 

Hvis ja, beregnes vandspildet som: 

Det totale årsforbrug ________ m3

Herfra trækkes normalårsforbruget - ________ m3

Vandspildets størrelse 1 ________ m3

Hvis nej, beregnes vandspildet som: 

Målt forbrug i de pågældende måneder ________ m3

Fratrækkes normalforbruget i de 

pågældende måneder - ________ m3

Vandspildets størrelse 2 ________ m3

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger 
af vandmåleren en gang månedligt. 
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Haderslev Forsyning a/s 
Fjordagervej 32 
6100 Haderslev 
Telefon: 73 520 520 
info@provas.dk 

Ansøgning om eftergivelse af leveret drikkevand 

Vandspildet 1 ________ m3

Minus selvrisikoen drikkevand - 300 m3

Drikkevandsmængde der ansøges eftergivet ________ m3

Vandspildet 2 ________ m3

Minus forholdsmæssig selvrisikoen drikkevand 

(antal måneder / 12) * 300 m3 - ________ m3

Drikkevandsmængde  der ansøges eftergivet ________ m3

Ansøgning om eftergivelse af afledt spildevand 

Vandspildet 1 ________ m3

Spildevandsmængde  der ansøges eftergivet ________ m3

Vandspildet 2 ________ m3

Spildevandsmængde  der ansøges eftergivet ________ m3

Søges eftergivet for perioden (anfør perioden):         /       20   til        /       20     .  

Ejerens underskrift 

Dato Underskrift Telefon 

Ansøgningsblanketten er udarbejdet på grundlag af Lov om afgift af ledningsført vand af 21. august 1998 med ændring ved Lov nr. 522 
af 12. juni 2009 samt Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand A/S. 

EJER

Læsø Spildevand A/S
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Haderslev Forsyning a/s 
Fjordagervej 32 
6100 Haderslev 
Telefon: 73 520 520 
info@provas.dk 

VVS-inatallatørerklæring (udfyldes af VVS-installatøren) 
VVS-installatørens navn VVS-installatørens adresse 

VVS-installatørens telefonnr. Postnr. / By 

Ejendommens adresse, hvorpå der er udført reparation Postnr. / By 

Dato for udført reparation 

Undertegnede VVS-installatør bekræfter hermed, at der er udført reparation af bruddet på vandinstallationen på ovennævnte 
adresse. 

Bruddet 

□ Bruddet er sket på en skjult vandinstallation.

□ Bruddet er sket på en synlig vandinstallation.

Nærmere beskrivelse af bruddet 
Hvor og hvordan er bruddet opstået 

Hvordan er bruddet repareret 

Hvordan er vandspildet afledt 

□ Vandspildet er afledt til fælleskloakken

/spildevandskloakken. 

□ Vandspildet er afledt til regnvandskloakken. 

□ Vandspildet er afledt ned i jorden. 

Bemærkninger 

VVS-installatørens underskrift 
Dato Stempel og underskrift 

VVS 
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Haderslev Forsyning a/s 
Fjordagervej 32 
6100 Haderslev 
Telefon: 73 520 520 
info@provas.dk 

Vandforbruget (udfyldes af vandværket) 

□ Vandværket erklærer sig enig i at vandspildet er forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation. 

□ Det er vandværkets opfattelse at ledningsbruddet ikke kan tilregnes ejerens forsætlige eller groft uagtsomme handling, og 

at der er udøvet rimelig foranstaltning for at stoppe ledningsbruddet. 

□ Vandværket er enig i ejerens udregning af leveret drikkevandsmængde til eftergivelse. 

□ Vandværket er ikke enig i ejerens udregning af leveret drikkevandsmængde til eftergivelse. 

Vandværket fastsætter dette til _______ m3.

□ Eftergivelse af leveret drikkevand kan ikke gives, fordi vandværket mener, at der er tale om brud på en synlig 

vandinstallation. 

Vandværkets eventuelle bemærkninger: 

Forbrugsafgifter der eftergives for leveret drikkevand (udfyldes af vandværket) 

Vandafgift _______ kr./m3  +  Statsafgift _______ kr./m3  +  Afgift til drikkevandsbeskyttelse _______ kr./m3 

=   Vandpris i alt  _______ kr./m3  

Eftergivelse af forbrugsafgifter for leveret vand (eftergivet vandspild x vandpris):   _______ m3  x   _______ kr./m3   =  kr. 

Vandværkets underskrift 
Dato Stempel og underskrift 

VAND 
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