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Langeland Forsyning A/S
Nørrebro 207A
5900 Rudkøbing
Tlf: 6351 6800

Email: post@langeland-forsyning.dk

 

Ansøgning om eftergivelse af vand, vandafgift og/eller
vandafledningsbidrag i forbindelse med vandspild

1. Ejeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver)

Undertegnede:_________________________________________________________________   

Adresse (ejers adresse):_________________________________________________________   

Tlf:__________________________Email:___________________________________________

Har på ejendommen:____________________________________________________________

den ______________________ konstateret vandspild.

 

Benyttes ejendommen til bolig? £ Ja           £ Nej

Er det Langeland Forsyning, der leverer vand til ejendommen? £ Ja           £ Nej

Er spildet sket fra en skjult vandinstallation?                                    £ Ja           £ Nej

Er skaden repareret af en autoriseret VVS-installatør? £ Ja           £ Nej

Er ejendommen tilsluttet det offentlige kloaksystem? £ Ja           £ Nej

Er vandspildet løbet i kloak? £ Ja           £ Nej

Har du (eller lejer) beboet ejendommen i mere end 12 måneder? £ Ja           £ Nej

Har den samme ejer (eller lejer) beboet ejendommen £ Ja           £ Nej
i de foregående 3 år?

Har du vedlagt dokumentation? £ Ja           £ Nej
(foto/tegning af brud og lokalitet samt faktura fra VVS-installatør). 

 

 

Undertegnede søger om eftergivelse af vand og/eller spildevand (vandpris, -afgift og/eller 
vandafledningsbidrag).

Dato:  _____________     ________________________________________________
                                                                   Ejerens underskrift 

Bemærk der opkræves et gebyr for beregning af vandspildsrefusion.  

Der gives kun refusion ét år tilbage. 
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2. VVS-Installatørerklæring (Udfyldes ad VVS-installatøren)
ren)

Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den ___________________________ er 
udført reparation af bruddet på vandinstallationen på ejendommen: 

 

_____________________________________________________________________________________    

  

Hvor og hvordan er bruddet opstået?
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

______________________________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________________________  

   

 Hvordan er bruddet repareret?
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________________________________________  

                 

 

Det kan attesteres, at vandspildet er sket fra en 
skjult installation på et autoriseret system/ledningsnet           £ Ja         £ Nej

Det kan attesteres, at vandspildet ikke er tilledt
spildevandsforsyningsselskabets ledningsnet £ Ja           £ Nej
 

 

 

 

Dato: ______________________      _____________________________________________________ 
                                                                                        VVS-firmaets stempel og underskrift 

 

Ejer skal vedlægge dokumentation (foto af brud og rum/lokalitet samt faktura fra VVS-installatør).
 

Hvad er en skjult og ikke skjult installation?

En skjult installation er fx:

· Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger.

· Rør indmuret i gulve og vægge, eller rør under gulve uden adgang. 

· Der skal være tale om et autoriseret system/ledningsnet.

Der kan ikke fås refusion ved vandspild fra fx:

· Vandhaner, toiletter, varmtvandsbeholdere, tappesteder, køleslanger m.m.

· Udendørs haner evt. med slange m.m.

· Ventiler i installationer, fx magnetventiler, rørafbrydere, sikkerhedsventiler m.m.

· Swimmingpools, guldfiske-og havebassiner m.m.

· Hvor man har kunnet se utætheden.

 


