Langeland Forsyning A/S
Nørrebro 207A
5900 Rudkøbing
Tlf. 6351 6800
Email: post@langeland-forsyning.dk

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift og
vandafledningsbidrag
i forbindelse med vandspild.

1. Ejeren (Udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver)
Undertegnede ____________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
har på ejendommen _______________________________________________________
den ____________ konstateret vandspild som følge af lækage / brud på skjult vandinstallation i
ejendommen. Der søges om eftergivelse af vandpris og afgift i henhold til gældende regler
(- gælder kun boligejendomme).
Da det kan dokumenteres ved underskrift fra autoriseret VVS-installatør, at vandspildet
ikke er tilledt spildevandsforsyningsselskabets ledningsnet, søges der endvidere om
eftergivelse af den del af afledningsafgiften, som kan henføres til vandspildet (- de første 25 m³ af
vandspildet refunderes ikke).

Dato:

___________________________________
Ejerens underskrift
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2. VVS-installatørerklæring (Udfyldes af VVS-installatøren)

Undertegnede VVS-installatør skal hermed bekræfte, at der den ____________ er udført
reparation af bruddet på den skjulte vandinstallationen på ovenstående adresse.
Det attesteres endvidere, at vandspildet ikke er tilledt spildevandsforsyningsselskabets
ledningsnet.
Hvor og hvordan er bruddet opstået?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hvordan er bruddet repareret?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Dato:

______________________________________
(VVS-firmaets stempel og underskrift)

Ejer skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling).
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3. Vandforbruget
A. Udfyldes af ejeren
Har De beboet ejendommen i mere end 12 måneder?
Ja

Nej

Hvis ja, beregnes vandspildet, der søges om
afgiftsfritagelse for (jf.SKATs regler) som:
3

Det totale årsforbrug:

____m.

Herfra fratrækkes normalårsforbrug:

3

-____m.

samt selvrisiko – forholdsmæssigt

3

Vandspild for i alt:

- 300m.

Vandspild for i alt:

____m.

Hvis ja, beregnes afledningsafgiften, der
søges om fritagelse for, som:

samt selvrisiko:
Afledningsafgift for i alt:

3

Forsyningens adresse og tlf. nr.:

3

-____m.

3

____m.

3

3

Målt forbrug i de pågældende mdr.:
___ m.
Herfra fratrækkes normalforbrug i de
3
pågældende mdr.:
- ___ m.

3

samt selvrisiko

- 25 m.

3

Afledningsafgift for i alt:

____m.

- 25m.
____m.

- ___ m.

Hvis nej, beregnes afledningsafgiften, der
søges om fritagelse for, som:

____m.

Herfra fratrækkes normalårsforbrug:

3

Målt forbrug i de pågældende mdr.: ___ m.
Herfra fratrækkes normalforbrug i de
3
pågældende mdr.:
- ___ m.

3

samt selvrisiko:

Det totale årsforbrug:

Hvis nej, beregnes vandspildet, der søges om
afgiftsfritagelse for (jf.SKATs regler) som:

3

3
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