
Kan jeg få refusion for VANDET 

i forbindelse med vandspild? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der tale om vandspild  

i en bolig?            

Kontakt dit 

private vandværk.       

Er vandspildet sket fra en  

skjult installation? 

Er skaden, der forårsagede 

vandspildet, udbedret af en  

autoriseret VVS-installatør? 

Du kan ansøge om refusion af 

vand. Selvrisiko er 300 m3 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Får du vand fra 

 Langeland Forsyning?            

Ja 

Nej 

 

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. 

 

Du skal kunne dokumentere: 

• At det er en autoriseret VVS-installatør, der har repareret 

skaden (attest fra denne, samt faktura for betaling). 

• Med foto/tegning, der viser brud og rum/lokalitet. 

Der gives ingen refusion 

Der gives ingen refusion 

Der gives ingen refusion 



Kan jeg få refusion for SPILDEVANDET   

i forbindelse med vandspild? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er vandspildet sket fra en  

skjult installation? 

Er skaden, der forårsagede 

vandspildet, udbedret af en  

autoriseret VVS-installatør? 

Er din ejendom tilsluttet 

det offentlige kloaknet? 

Du kan ansøge om refusion af 

vandafledningsbidrag på spildevand.  

Selvrisiko er 50 m3 

Ja 

Nej 

Nej 

Der gives ingen refusion 

 

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. 

 

Du skal kunne dokumentere: 

• At det er en autoriseret VVS-installatør, der har repareret 

skaden (attest fra denne, samt faktura). 

• Med foto/tegning, der viser brud og rum/lokalitet samt 

angivelse af nærmeste afløb. 

Der gives ingen refusion 

Der gives ingen refusion 

Er vandspildet løbet i 

kloak/afløb? 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 

Du kan ansøge om refusion 

 af statsafgift på spildevand. 

Selvrisiko er 50 m3 

Nej 


