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Journalnummer

Ansøgning om refusion

Ejeren (udfyldes af ejeren)
Undertegnede

Adresse

Postnr. og by

Tlf.

Mail

Ejendommen, hvorpå der er konstateret lækage på en skjult installation

Dato for konstatering af lækage

Jeg søger om refusion af merforbrug forårsaget af brud på den skjulte installation i ejendommen, jævnfør Regulativ for levering af vand,
Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S, Almindelige bestemmelser for levering af varme og Betalingsvedtægt, Frederikshavn Spildevand
A/S.

Ejendommen
Tjener helt eller delvist (med særskilt måler) til beboelse for ejeren.
Lejes ud til beboelse, og vand betales over lejen. Anfør antal lejemål/boligenheder:_______
Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler. Jeg vedlægger dokumentation for fordeling af boligformål og
erhvervsformål.

Ejerens underskrift
Dato

Underskrift

Ansøgningsblanketten er blandt andet udarbejdet på grundlag af Lovbekendtgørelse nr. 639 af 21.august 1998 om afgift af ledningsført
vand og Lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand.
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VVS-installatørerklæring (udfyldes af VVS-installatøren)
VVS-installatør (navn, adresse og telefonnr.)

Ejendommen (adresse), hvorpå der er udført reparation

Postnr. og by

Dato for udført reparation

Undertegnede VVS-installatør bekræfter hermed, at der er udført reparation af bruddet på installationen på ovenstående adresse.

Bruddet
Hvor og hvordan er bruddet opstået?

Hvordan er bruddet repareret?

VVS-installatørens underskrift
Dato

Underskrift og stempel

Ejer skal vedlægge dokumentation (faktura og kvittering for betaling)
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Beregning af merforbrug – vand/spildevand (udfyldes af ejeren)
Har ejendommen været beboet i mere end 12 måneder?

Ja
Nej
Hvis ja, beregnes vandspildet som:

Hvis nej, beregnes vandspildet som:

Det totale årsforbrug

m

Herfra fratrækkes normalårsforbrug:

-

Vandspild i alt

3

Målt forbrug i de pågældende måneder:

m

3

3

Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende
måneder:

m

3

m
m

3

Samt selvrisikoen, forholdsmæssigt
25 % af vandspild, dog minimum 50 m
(selvrisiko)

3

-

Vandspild i alt, der kan eftergives:

m
m

3

3

3

(antal måneder) x selvrisiko (25 %/50m )
12
Vandspild i alt, der kan eftergives:

-

m

3

m

3

Beregning af merforbrug – varme (udfyldes af ejeren)
Har ejendommen været beboet i mere end 12 måneder?

Ja
Nej
Hvis ja, beregnes varmespildet som:

Hvis nej, beregnes varmespildet som:

Det totale årsforbrug
Herfra fratrækkes normalårsforbrug:

-

Varmespild i alt

MWh

Målt forbrug i de pågældende måneder:

MWh

MWh

Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende måneder:

MWh

MWh
Samt selvrisikoen, forholdsmæssigt

25 % af varmespild (selvrisiko)

-

Varmespild i alt, der kan eftergives:

MWh
MWh

(antal måneder) x selvrisiko (25 %)
12
Varmespild i alt, der kan eftergives:

-

MWh
MWh

Beregning af merforbrug på statsafgift på vand – SKAT (udfyldes af ejeren)
Hvis dit merforbrug på vand opfylder SKATs minimumskrav for skade på skjult vandinstallation, kan du søge om refusion på afgift af ledningsført vand
Hvis ja, beregnes vandspildet som:

Hvis nej, beregnes vandspildet som:

Det totale årsforbrug
Herfra fratrækkes normalårsforbrug:

m
-

Vandspild i alt

3

Målt forbrug i de pågældende måneder:

m

3

3

Herfra fratrækkes normalforbrug i de pågældende måneder:

m

3

m
m

3

Samt selvrisikoen, forholdsmæssigt
Selvrisiko 300 m

3

Vandspild i alt, der kan eftergives:
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-

m
m

3

3

3

(antal måneder) x selvrisiko (25 %/50m )
12
Vandspild i alt, der kan eftergives

-

m
m

3

3
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Vejledning til blanket om ansøgning om refusion
Vejledningens afsnit refererer til de enkelte afsnit på blanketten.

Ejeren
Du skal som ejer af ejendommen bekræfte, at vandspildet er opstået på grund af en skjult installation på
ejendommen.
Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger er også omfattet af definitionen.
Vi anser brud på/defekt varmtvandsbeholder som en skjult installation.
Synlige installationer er fx synlige rør, vandhaner og cisterner, hvorfra vandspild ikke kan give anledning til
refusion. Vi gør opmærksom på, at SKAT anser brud på en varmtvandsbeholder som en synlig installation.
Derfor kan du ikke søge om refusion af statsafgiften på vand i dette tilfælde.
Som ejer af ejendommen er du som hovedregel den betalingsansvarlige i forhold til Frederikshavn Forsyning
A/S. Dette fremgår af såvel vandforsyningsloven som





Regulativ for levering af vand, Frederikshavn Vand A/S
Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S
Almindelige bestemmelser for levering af varme, Frederikshavn Varme A/S
Betalingsvedtægt, Frederikshavn Spildevand A/S

Derfor skal det være dig, der søger om refusion.
Frederikshavn Forsyning A/S kan kun eftergive beløbet, når du som ejer kan dokumentere vandspildet.
Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan du som
ejer kun få eftergivet den andel, der falder på boligformålet.
Dokumentation for vandspildet vil altid være muligt, når vandmåleren er placeret ved overgangen fra stikledning til jordledning (i målerbrønd ved skel). Er vandmåleren fx placeret i huset, vil eftergivelse af vandspild før måleren kunne forekomme i de tilfælde, hvor Frederikshavn Forsyning på anden måde dels entydigt kan fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på jordledning før måleren og dels kan fastslå
vandmængden.
Du kan også søge om refusion for vandspild, hvis du lejer ejendommen ud til privat brug.
Hvis ejendommen er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejeren. Opnår du som ejer refusion,
skal du sørge for at betale refusion til lejeren/lejerne.
Der kan være situationer, hvor lejere/andelshavere m.fl. er den økonomisk ansvarlige i forhold til Frederikshavn Forsyning, jævnfør Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug nr. 837 af 27. november 1998. I disse situationer er det lejeren/andelshaveren, som skal søge om refusion.
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VVS-installatørerklæring
Du skal som VVS-installatør bekræfte, at ledning er repareret, og at der er tale om skjult vandinstallation.
Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger er også omfattet af definitionen.
Vi anser brud på/defekt varmtvandsbeholder som en skjult installation.
Synlige installationer er på den anden side fx synlige rør, vandhaner og cisterner hvorfra vandspild altså ikke
kan give anledning til refusion. Vi gør opmærksom på, at SKAT anser brud på en varmtvandsbeholder, som en
synlig installation, derfor kan du ikke ansøge om refusion af statsafgiften på vand i dette tilfælde.
Du skal beskrive bruddet og mulige ydre påvirkninger 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 dig som VVS-installatør, og har ejeren (eller lejeren) været bekendt med, at der er løbet vand ud i større
mængder, kan det afskære muligheden for at få refusion.
Det fremgår af lovens § 25, stk. 7, at:
”Det er en forudsætning for at opnå eftergivelse….., at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt
eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.”

Beregning af merforbrug – vand/spildevand
Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste års forbrug. Frederikshavn Forsyning opbevarer dokumentation for opkrævningerne i denne periode.
Har du som ejer boet på adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte acontorate brugt som udtryk for
normalforbruget. Acontoraten tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Frederikshavn Forsyning benytter ved fastlæggelsen af acontobeløbet for nye kunder.
Der fratrækkes en selvrisiko, jævnfør gældende regulativer for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn
Spildevand A/S svarende til 25 % af vandspildet, dog minimum 50 m3 af årsforbruget.

Beregning af merforbrug – varme
Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste års forbrug. Frederikshavn Forsyning opbevarer dokumentation for opkrævningerne i denne periode.
Har du som ejer boet på adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte acontorate brugt som udtryk for
normalforbruget. Acontoraten tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Frederikshavn Forsyning benytter ved fastlæggelsen af acontobeløbet for nye kunder.
Der fratrækkes en selvrisiko, jævnfør gældende regulativ for Frederikshavn Varme A/S, svarende til -25 % af
årsforbruget.

Beregning af merforbrug – SKAT
Refusion gives ikke for den del af kravet, som er mindre end kundens årlige normalforbrug vedrørende den
private bolig tillagt 300 m3. Hvis kundens normale afregningsperiode er mindre end 1 år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.
For refusion af statsafgiften på vand skal der være tale om skade på skjult installation. SKAT anser ikke en defekt varmtvandsbeholder, synlige rør, vandhaner, cisterner mv., som en skjult installation.
Normalforbruget beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste års forbrug. Frederikshavn Forsyning opbevarer dokumentation for opkrævningerne i denne periode.
Har du som ejer boet på adressen mindre end 2 år, bliver den anvendte acontorate brugt som udtryk for
normalforbruget. Acontoraten tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som Frederikshavn Forsyning benytter ved fastlæggelsen af acontobeløbet for nye kunder.
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Frederikshavn Forsyning A/S
Det er Frederikshavn Forsyning A/S, der tager stilling til, om lovens betingelser for eftergivelse af vandafgift i
forbindelse med vandspild er opfyldt.
Hvis Frederikshavn Forsyning godkender refusion af afgifter, sørger Frederikshavn Forsyning for at refundere
beløbet til kunden i forbindelse med årsafregningen.
Det skal bemærkes, at Frederikshavn Forsyning i forbindelse med refusionen også skal eftergive sin egen del
af vandprisen m.m. over for ejeren. Frederikshavn Forsyning retter tilsvarende sit eget afregningsregnskab for
afgift af ledningsført vand, så den eftergivne vandmængde ikke indgår i beregningen af vandværkets vandspild.
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