
 

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift og/eller vandafledningsafgift 
i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 

 
 

 

1. Forbrugeren (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 
den del af afgiften, som kan henføres til vandspild forårsaget af brud på den skjulte vandinstallation i ejendommen, jf. Lov om afgift af 
ledningsført vand § 25, stk. 3. 

 
Ejendommen:  
 
 Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for forbrugeren.  
     Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervs  formål uden særskilt vandmåling, kan der kun opnås eftergivelse 
     for den andel, der falder på boligformålet. 
 
     
 Lejes ud til beboelse og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder: ______________________ 
    Ejeren erklærer ved sin underskrift, at han accepterer, at de statslige told- og skattemyndigheder og vandværket udbetaler beløbet    
    direkte til lejeren. Ejeren vedlægger dokumentation vedr. forbrugerne (lejeres navn og adresse). 
 
 Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler (Forbrugeren skal medsende dokumentation af for   
   deling). 
 
 
   ____________________________________________________         Dato:  ___________________________________ 
                                          Forbrugerens underskrift                         

 

1 Ansøgningsblanketten er udarbejdet på grundlag af Lov om afgift af ledningsført vand og Lov nr. 338 af 16. maj 2001 (Godtgørelse ved vandspild m.v.) 
 
 

2. VVS-installatørerklæring (Udfyldes af VVS-installatøren) 
 
Undertegnede VVS-mester skal hermed bekræfte, at der den ______________________________ er udført reparation af bruddet på 
vandinstallationen på ovenstående adresse.   
 
Hvor og hvordan er bruddet opstået?_________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
  
  Hvordan er bruddet repareret?______________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
   
 
 
 
  ________________________________________________________              Dato: __________________________________ 
                                VVS-firmaets stempel og underskrift 
 
Forbrugeren skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling). 

 
 
 
 



 

3. Vandforbruget  - Udfyldes kun hvis du får vand fra Lolland Forsyning                 
A. Udfyldes af forbrugeren 
 
Har De ejet ejendommen i mere end 12 måneder?            Ja        Nej 
Hvis ja, beregnes vandspildet som: 
 
Det totale årsforbrug:           _____________m.3    
 
Herfra fratrækkes normalårsforbrug:  - _____________ m.3 

   
samt selvrisikoen  (SKAT`S regel)                          -300 m.3    
 
 
Vandspild i alt, der kan eftergives:      _____________ m.3 

        Hvis nej, beregnes vandspildet som: 
 

Målt forbrug i de pågældende mdr.:   _____________________ m.3    
 
Herfra fratrækkes normalforbrug i de  
pågældende mdr.:                            - _____________________ m.3                                                
      
samt selvrisikoen, forholdsmæssigt 
( x antal mdr. ) x 300 m.

3                              -_____________________ m.3 
          

12  

         Vandspild i alt, der kan eftergives:     _____________________ m.3 
 

Vandafgift svarende til totalt _________________ m.3 søges eftergivet for afgiftsperioden:_____________________________________ 
                                                                                                                                               Anfør periode 
 

B. Udfyldes af vandværket 
 
 Vandværket kan erklære sig enig i, at vandspildet er  
     forårsaget af et brud på en skjult vandinstallation. 
 
 Det er vandværkets opfattelse, at ledningsbruddet ikke kan 

tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at 
der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe lednings-
bruddet.    

 
 Vandværket er enig i forbrugerens udregning af    
     vandforbruget. 
 
 Vandværket indgår på at reducere sin fordring svarende til 

Skats gældende regler. 

 
 
             Det anførte kan ikke anbefales, da der efter 
                 vandværkets mening ikke er tale om brud  
                 på en skjult vandinstallation. 
 
 
          Begrundelse:______________________________________ 
 
          _________________________________________________ 
 
          _________________________________________________ 
 
          _________________________________________________ 

 
Vandværkets adresse og tlf. nr.:  __________________________________________________________________ 
 
   
                                                                                               
 _______________________________________________         Dato: _______________________________________ 
                         Vandværkets stempel og underskrift 
 
 
4. Spildevand                   
 
Der kan søges om eftergivelse på vandafledningsafgiften for den del af vandforbruget, som er merforbrug på grund af skjult 
rørskade, som ligger over gennemsnittets af de sidste 3 års forbrug tillagt 50%, dog vil der minimum blive opkrævet for 150 
m3 for helårsejendomme og for 70 m3 for fritidshuse. 
  
Er der tale om en skjult rørskade                 Ja                   Nej      
 
Har vandet haft mulighed for at løbe til kloak (f.eks. gulvrist)            Ja                   Nej  
 
Forbrugeren skal vedlægge dokumentation (f.eks. tegning, som viser skadessted i forhold til placering af kloakrør 
eller attest fra autoriseret kloakmester) 
 
Såfremt der er tvivl om, at vandet har kunnet løbe til kloak, kan Lolland Forsyning efterfølgende bede om attest fra 
autoriseret kloakmester, som dokumentation for dette. 
 



 

5. Forbeholdt vandværket/Spildevand                                                     
 
 Vandværket har den ______________________ sendt forbrugeren en kreditnota for __________________ m3 vand inkl. vandafgift. 
 
 Spildevand har den ______________________ sendt forbrugeren en kreditnota for __________________ m3 vandafledningsafgift. 
  

Angivelsen af den mængde, som eftergives stemmer herefter overens med det i punkt 3 A anførte.  
 
 
 
                         
 


