Ansøgning om eftergivelse af merforbrug af vand i
forbindelse med brud på skjult vandinstallation.
Grindsted Vandværk skal kontaktes så snart skaden opdages, så vi har
mulighed for besigtigelse af skaden.
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ANSØGER (UDFYLDES TYDELIGT - EVT. MED BLOKBOGSTAVER)

Undertegnede
Adresse
har på ejendommen
den
konstateret en lækage på en skjult vandinstallation.
Der ansøges på den baggrund om eftergivelse af merforbruget, som kan henføres til brud på den skjulte
vandinstallation i ejendommen.
Ejendommen:
Ejendommen anvendes udelukkende til erhvervsformål med særskilt måler.
Ejendommen anvendes helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for ejendommen.
Ejendommen anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler.
(Der skal medsendes dokumentation for fordeling).
Ejendommen anvendes udelukkende til boligformål.
Ejendommen lejes ud og vand betales direkte af lejer.
Lejer skal være ansøger og skadesløsholdelsen udbetales direkte til lejer.
Ejendommen lejes ud og vand betales over lejen.
Anfør antal lejemål/boligenheder:
.
Ejer skal være ansøger og skadesløsholdelsen udbetales til ejer.
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VANDFORBRUGET

Har De ejet eller beboet ejendommen 3 hele kalenderår forud for perioden med bruddet?
Ja. - Data til brug for beregning er middelværdien af de 3 hele kalenderår.
Nej. - Data til brug for beregning er som følger:
Lejligheder
Parcelhuse (husstand til og med 4 pers.)

75 m³ pr. år tillagt 300 m³ som selvrisiko.
140 m³ pr. år tillagt 300 m³ som selvrisiko.
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Parcelhuse (husstand fra og med 5 pers.)
Anfør antal medlemmer husstanden:

170 m³ pr. år tillagt 300 m³ som selvrisiko.
.

Er vandtabet dækket af egen forsikring?
Ja

Nej. - Dokumentation herfor skal vedlægges

Har bruddet i vandinstallationen indflydelse på varmeforbruget i ejendommen?
Ja

Nej

Der regnes med selvrisiko på vand og vandafgifter. Ansøgning om eftergivelse af vandafledningsbidrag skal
ske direkte til Billund Vand A/S.

Dato:
Ansøgers underskrift
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VVS-INSTALLATØRERKLÆRING (UDFYLDES AF VVS-INSTALLATØREN)

Undertegnede VVS-installatør skal hermed bekræfte, at der den
reparation af bruddet på vandinstallationene på ovenstående adresse.
Hvor og hvordan er bruddet opstået?

er udført

Hvordan er bruddet repareret?
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Dato:
VVS-installatør stempel og underskrift
Ansøger skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).

VEJLEDNING
1. Ansøger
Ansøger kan være enten ejer eller lejer af ejendommen, hvorpå vandspildet er opstået. Det afgørende for,
om Grindsted Vandværk vil behandle ansøgningen er, at det er den der har kundeforholdet til Grindsted
Vandværk.
Ansøger skal bekræfte, at vandspildet skyldes brud på en skjult vandinstallation på ejendommen.
Hvis ejendommen anvendes til både bolig- og erhvervsformål uden særskilt vandmåler, kan der kun opnås
eftergivelse af vandafgift af ledningsført vand til SKAT på den andel, der falder på boligformålet.

2. Vandforbruget
Har ansøger beboet ejendommen mere end 3 hele kalenderår forud for perioden med bruddet, beregnes
normalårsforbruget som gennemsnittet af disse 3 hele kalenderårsforbrug.
Har ansøger beboet ejendommen mindre en 3 hele kalenderår forud for perioden med bruddet, fastsættes
normalårsforbruget som følger:
75 m³ pr. år.
lejligheder
140 m³ pr. år.
parcelhuse med husstand op til og med 4 personer
170 m³ pr. år.
parcelhuse med husstand fra og med 5 personer
Har ansøger beboet ejendommen mindre end 12 måneder, nedsættes mindstekravet for
normalårsforbruget forholdsmæssigt.
På hhv. drikkevand, vandafgift af ledningsført vand samt drikkevandsbidraget tillægges normalårsforbruget
300 m³. Ansøger skal selv ansøge Billund Vand A/S om eftergivelse af vandafledningsbidrag ifm. lækagen.
Der skal medsendes dokumentation for, at egen forsikring ikke dækker vandtabet, for at ansøgningen kan
imødekommes.

3. VVS-installatørerklæring
VVS-installatøren skal bekræfte, at ledninger er repareret, og at der er tale om en skjult vandinstallation.

side 3 / 4

Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning (med målerbrønd ved skel),
imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i
bygninger af definitionen. Vandspild på grund af utætte haner, løbende cisterner m.v., samt defekter i
øvrigt giver IKKE ret 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 ansøger været bekendt med, at der løb vand ud i større
mængder, kan det afskære kravet om refusion.
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