ANSØGNING OM REFUSION EFTER BRUD PÅ SKJULT VANDINSTALLATION

Udfyldes af ejer
Undertegnede (fulde navn) :
har på ejendommen (adressen):
konstateret brud på en skjult vandinstallation den (dato):
Ejendommen anvendes til:
Ejendommen får vand fra:

Bolig

Bolig/erhverv

Horsens Vand

Privat vandværk

Ejeroplysninger
Navn:
Adresse:
Tlf.:

Email:
CPR/CVR:
Efter reparation af rørbrud, er vandmåler aflæst til:

m3 den (dato)

Dato:
Ejers underskrift:

Udfyldes af den autoriserede VVS-Installatør
Undertegnede VVS-installatørbekræfter hermed, at der den (dato):
er udført reparation af skjult rørbrud på ejendommen beliggende på ovenstående adresse.
Hvor og hvordan er bruddet opstået?

Hvordan er bruddet udbedret?

Dato:

VVS-installatørens underskrift og stempel:

Kunden skal derudover vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).
Se gældende regler for refusion på næste side

Udfyld ansøgningen, print, underskriv og send den pr. post eller e-mail til nedenstående adresse.
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VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM REFUSION EFTER BRUD PÅ SKJULT VANDINSTALLATION

Grundlaget for refusion af afgift af ledningsført
vand er Lov om afgift af ledningsført vand (lbk. nr.
962 af 27. juni 2013).
Kunden

Vandforbruget
Normalårsforbruget beregnes som et gennemsnit
af minimum de 3 seneste års forbrug.

Ejeren til den ejendom, hvorpå vandspildet er
opstået, skal kunne dokumentere, at vandspildet
skyldes brud på en skjult vandinstallation på ejendommen. Samn Forsyning ApS yder kun refusion,
når vandspildet kan dokumenteres.

Har forbrugeren boet på adressen mindre end 2
år, beror fastlæggelse af normalårsforbruget på en
dialog. Normalårsforbruget tager udgangspunkt i
de standardberegningsmetoder, som vandværker
benytter ved fastlæggelse af á conto-beløbet for
nye forbrugere.

Hvis ejendommen både anvendes til boligformål
og erhvervsformål, kan der kun ydes refusion for
vandspild, der vedrører boligdelen.

Har forbrugeren kun beboet ejendommen mindre
end 12 mdr., nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

Der kan også søges refusion for vandspild, hvis
ejeren lejer ejendommen ud til boligformål. Hvis
ejendommen er udlejet, vil refusionen blive eftergivet ejeren, og ejeren forpligtes til at viderebetale
eftergivelsen til lejerne.

Refusion af udgifter til drikkevand

VVS-Installatørerklæring
VVS-installatøren skal bekræfte, at ledningen er
repareret, og at der er tale om en skjult vandinstallation.
Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og
under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af
definitionen. Synlige installationer er på den anden
side f.eks. synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere m.v., hvorfra vandspild altså ikke
kan give anledning til refusion.
VVS-installatøren 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-installatøren, og har ejeren været bekendt med, at
der løb vand ud i større mængder, kan det afskære
kravet på refusion.
Det fremgår af Lovens § 24, stk. 5, at:
”Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes
forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og
der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for
at stoppe ledningsbruddet.”

Efter lovens § 24, stk. 4 gælder det, at eftergivelse
ikke gives for den del af kravet, som er mindre end
forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den
private bolig tillagt 300 m3.
Refusion af udgifter til spildevand
Er du tilsluttet Samn Forsynings kloaksystem, kan
du ansøge om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag for den skønnede vandmængde, der er løbet
ud i jorden.
Har du dit eget spildevandsanlæg, kan du ansøge
om refusion af statsafgiften til spildevand.
Boligens vandforbrug fastsættes til gennemsnittet
af de sidste 3 års forbrug, dog minimum 170 m3.

