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  Thisted Vand A/S 
Silstrupvej 12 
7700 Thisted  
Tlf. 8891 7777 
 
Email: thistedvand@thistedvand.dk 
 

Ansøgning 
om eftergivelse af vandafledningsbidrag/spildevandsafgift og evt. vandafgift i forbindelse med 
vandspild/ledningsbrud. 

 
1. Ejer                                            Udfyldes tydeligt  - evt. med blokbogstaver 
  
 

Ejers navn:  _________________________________________________________________________________________    

 
 

Ejers adresse: _______________________________________________________________________________________  

  
 

Ejers mobil nr.:______________________     Ejers mailadresse:____________________________________________  

 
 

Har på ejendommen beliggende:____________________________________________________________________ 

  

den _____/______20_____ konstateret vandspild som følge af ledningsbrud. Der ansøges på den 
baggrund om eftergivelse af den del af afgiften, som kan henføres til vandspild forårsaget af dette 
brud i ejendommen.  

  

Beskrivelse af skaden: 

Hvor og hvordan er bruddet opstået? 
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

  
                                                                                                                        JA              NEJ 

Er der tale om beboelsesejendom?                                            

Er der tale om et brud på en skjult vandinstallation?                                                                 

Er vandspildet tilledt offentlig kloak?     

Er vandspildet tilledt septiktank?                                                                                                                       

    
                                                     

For at være berettiget til eftergivelse/nedslag skal du dokumentere, at skaden er repareret af en 
autoriseret VVS-installatør (Kopi af faktura SKAL medsendes).      
 

Billed af vandmåleren lige efter udført reparation SKAL medsendes. 
     
  
  

Dato: _________________         Ejers underskrift: _______________________________________________________  
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2. VVS-Installatørerklæring                                Udfyldes af VVS-installatøren 
ren)  
Undertegnede autoriseret VVS-installatør bekræfter, at der den ______/______20____ er udført 
reparation af bruddet på vandinstallationen på  

adressen:_________________________________________________________________________    

  

Hvor og hvordan er bruddet opstået? (+ gerne billed dokumentation) 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
   
______________________________________________________________________________________________________  
  
______________________________________________________________________________________________________  
   

 Hvordan er bruddet repareret?  

 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________________________  
 
  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                        JA             NEJ  

                                                                                                                        

Er der tale om et brud på en skjult vandinstallation?                                                                                           

Er vandspildet tilledt offentlig kloak?     

Er vandspildet tilledt septiktank?                                                                                                                       

    
 
 
 

Oplysningernes rigtighed bekræftes herved: 
     

 
 
  

Dato:_______________                     ________________________________________________________                

                                                                             VVS-firmaets stempel og underskrift  
 

 

 

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. 
 

En IKKE skjult installation er fx:  

• Vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere, tappesteder, køleslanger m.m. 

• Udendørs haner evt. med slange, utæt rør i målerbrønd m.m. 

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

• Swimmingpools, fiske-og havebassiner m.m. 

• Hvor man har kunnet se utætheden. 
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VEJLEDNING 

Til blanket om eftergivelse af afgifter vedr. ledningsbrud/ vandspild 

Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes ejeren/forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsom. Der skal 

være gjort rimelige foranstaltninger, for at stoppe vandspildet straks efter det er opdaget jf. vandafgiftsloven 

§24 stk. 5. 

 

Eftergivelse af vandafledningsbidraget / spildevandsafgift kan opnås på den del af vandforbruget/spild som 

lægger udover det normale års forbrug jf. vores betalingsvedtægt pkt. 3.2.9   

Hvis nedenstående krav er opfyldt: 

• Vandspildet må IKKE være tilledt offentlig kloak eller septiktanken 

 

Eftergivelse af vandafgiften kan opnås på beboelsesejendomme for den del af vandforbruget/spild der 
lægger udover det normale års forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 jf. vandafgiftsloven §24, stk. 4. 

Hvis nedenstående krav er opfyldt: 

• Her SKAL være tale om et brud på en skjult vandinstallation. 

 

Eftergivelsen beregnes som udgangspunkt ud fra et gennemsnit af de seneste 3 års forbrug, medmindre 

ejerskabet har været kortere.  

 

Vi opkræver et gebyr for behandling af vandspildssag jf. vores gældende takstblad  

 

1. Ejer  

Ejer skal udfylde ansøgningsskemaet og kunne dokumentere at ledningsbruddet er repareret af autoriseret 

VVS-installatør i den ejendom hvor vandspildet er opstået. 

Ejer skal medsende billed af vandmåleren lige efter udført reparation. 

Ejer bekræfter oplysningernes rigtighed med underskrift.  

Det er ejerens ansvar at vi modtager ansøgningsskemaet inkl. VVS-installatørerklæring samt dokumentation 

snarest muligt efter udført reparation.  

 

2. VVS-installatørerklæring  

VVS-installatøren skal bekræfte, at vandledningen er repareret, og om der har været tale om en skjult 
vandinstallation, samt hvorvidt vandspildet er tilledt offentlig kloak eller septiktank.   
  
Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under 
bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger.  

Synlige vandinstallationer er fx synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere, ventiler i 
installationer, utæt rør i målerbrønd, swimmingpools og havebassiner m.v., hvorfra vandspild altså ikke kan 
give anledning til eftergivelse vedr. vandafgiften.  
  
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-mesteren, og har forbrugeren været bekendt med, at der løb vand ud i 
større mængder, kan det afskære kravet om eftergivelse/nedslag.    


