LANGELAND FORSYNING A/S

Evt. besigtigelse
Langeland Forsyning kan vælge at besigtige
skaden for at sikre bedst muligt grundlag for at
behandle ansøgningen.

Gode råd
•
•
•
•

Sluk for hovedhanen, når du er væk fra
dit hus i længere tid —fx ferie.
Aflæs jævnligt din vandmåler.
Hvis ordet ”LEAK” blinker på din vandmåler, er der en utæthed.
Tjek at dit toilet eller din vandhane ikke
drypper.

Om Langeland Forsyning
Langeland Forsyning A/S er en selvstændig multiforsyningsvirksomhed, der er dannet i 2009 som
en konsekvens af Vandsektorloven. Langeland Forsyning A/S omfatter følgende datterselskaber - Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og
Langeland Affald ApS.
Vi er ca. 55 veluddannede og højtengagerede medarbejdere, som altid er klar til at yde en effektiv og
god service.
Vi etablerer ledningsanlæg for vand og spildevand
til nye bolig- og erhvervsområder, udskifter udtjente ledninger og sikrer en høj forsyningssikkerhed.
På affaldsområdet står vi for indsamlingen af dagrenovation og driften af Langelands genbrugspladser og containerstationer.
På hovedkontoret på Nørrebro 207A i Rudkøbing
foregår administration og projektering. Det er også
herfra, der udsendes regninger på forbrug og til-

slutninger m.m.

Refusion ved vandspild
Denne pjece indeholder information om
•
hvornår du kan om refusion ved vandspild.
•
hvordan du ansøger
Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage, kan du i visse situationer søge om refusion.

Refusion ved vandspild som følge af en skjult
rørskade mm., følger reglerne beskrevet i Lov
om ledningsført vand og nærværende regler er
godkendt af Langeland Forsynings bestyrelse .

Nørrebro 207A
5900 Rudkøbing

Du kan søge refusion for:
•
selve vandet (vandpris og vandafgift)
•
og/eller spildevand

Telefon: 6351 6800
E-mail: post@langeland-forsyning.dk
www.langeland-forsyning.dk

TELEFON:

Kun ét år tilbage
Der gives kun refusion ét år tilbage. Refusionen finder
som udgangspunkt sted i forbindelse med årsafregningen.
Send gerne din ansøgning, så snart skaden er udbedret.

Reparer din skade med det samme
Hvis ejer bliver bekendt om mulig lækage/brud på en
ejendoms ledningsnet, og ejeren ikke inden for 10 dage
sørger for at udbedre skaden, udbetales der ikke refusion
for hverken vand eller spildevand.

Hvordan beregnes refusionen?
Refusionen beregnes ved, at vi vurderer dit merforbrug
ud fra dit normale forbrug. Af merforbruget fratrækkes
en selvrisiko – for vand på 300 m3, og for spildevand
på 50 m3.

Gebyr
Der er et gebyr for beregning af vandspildsrefusion - i
2020 er gebyret 375 kr.

Sådan gør du
Du og din VVS-installatør udfylder ansøgningsskemaet
Ansøgningsskema med dokumentation – foto og/eller
tegning af brud, rum/lokalitet samt angivelse af nærmeste afløb og en kopi af faktura fra VVS-installatør
– sendes til post@langeland-forsyning.dk

