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Vejledning til blanket om ansøgning om refusion 
af forbrugsafgifter i forbindelse med vandspild 

Hvis ejendommen har vandforsyning fra et alment vandværk og har afledning til offentlig kloak, er afgifter i 
tilknytning til vandforbrug opdelt på vandafgift (vandværkets pris for at levere vand), statsafgift (skat) og 
vandafledningsafgift (prisen for bortledning og rensning af spildevand). Ansøgningsskemaet dækker refusion 
af alle 3 forbrugsafgifter. 

Grundlaget for refusion af vandafgift af ledningsført vand er Lov om afgift af ledningsført vand af 21. august 
1998 med ændring ved Lov nr. 522 af 12. juni 2009. Grundlaget for refusion af vandafledningsafgift er 
Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Haderslev kommune. 

1. Ejeren

Ejeren til den ejendom, hvorpå vandspildet er opstået, skal bekræfte, at vandspildet skyldes brud på en skjult 
vandinstallation på ejendommen. 

Ejeren af ejendommen er som hovedregel den betalingsansvarlige i forhold til vandværket og kloak-
forsyningen. Dette fremgår af såvel vandforsyningsloven som vandværkets regulativ samt 
betalingsvedtægten for kloakforsyningen. Af denne grund er det også ejeren af ejendommen, der søger om 
refusion. 

Der kan være situationer, hvor lejer/andelshavere mv. er den økonomisk ansvarlige i forhold til vandværket 
og kloakforsyningen, se bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug nr. 837 af 
27.11.1998. 

Vandværket og kloakforsyningen kan kun eftergive beløbet, når ejeren kan dokumentere vandspildet. 

Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og erhvervsformål uden særskilt vandmåling, kan der kun 
opnås eftergivelse for 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 vandværket på anden måde dels entydigt kan 
fastslå, at vandspildet er sket på grund af brud på jordledning før måleren og dels kan fastslå 
vandmængden. 

Der kan også søges om refusion for vandspild, hvis du lejer ejendommen ud til privat brug. 

Hvis ejendommen er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejeren. Såfremt ejeren af ejendommen 
opnår en eventuel eftergivelse, skal denne viderebetale eftergivelsen til lejerne. Ejeren accepterer via 
erklæringen, at vandværket udbetaler eftergivelsen direkte til lejerne. 

2. VVS-installatørerklæring

For at opnå eftergivelse af vandafgiften og statsafgiften på ledningsført vand skal VVS-installatøren 
bekræfte, at ledning er repareret, og at der er tale om brud på en skjult vandinstallation.  

For at opnå eftergivelse af vandafledningsafgiften skal VVS-installatøren bekræfte, at vandspildet ikke er 
tilledt spildevandskloakken og dermed renseanlæg. 

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. Synlige 
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installationer er på den anden side fx synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv. hvorfra 
vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse. 

VVS-installatøren skal beskrive bruddet og den 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 VVS-installatøren, 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 § 24, stk. 5, at: 

”Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er 
udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.” 

VVS-installatøren skal endvidere beskrive, hvordan det spildte vand er afledt. Er vandspildet endt i 
spildevandskloakken/fælleskloaken f.eks. via et gulvafløb eller et afløb i en trappeskakt, eller er vandspildet 
sivet ned i jorden. 

3. Eftergivelse af vandafgift og statsafgift (drikkevand)

Efter loven om afgift af ledningsført vand § 24, stk. 4 gælder for eftergivelse af vandafgiften og statsafgiften 
for ledningsført vand, at: 

”Bestemmelsen finder ikke anvendelse for en mængde svarende til forbrugerens årlige normalforbrug 
vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end ét 
år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.” 

Har ejeren beboet ejendommen i mere end 1 år, beregnes normalårsforbruget som et gennemsnit af de 
sidste 3-4 års forbrug. Dokumentation for opkrævninger 3-4 år tilbage vil normalt være i vandværkets 
besiddelse. 

Har ejeren boet i ejendommen i mindre end 2 år, må den anvendte aconto-opkrævning bruges som udtryk 
for normalårsforbruget. Á conto opkrævningen tager udgangspunkt i de standardberegningsmetoder, som 
vandværkerne benytter ved fastlæggelsen af aconto-beløbet for nye forbrugere. 

Har ejeren boet på ejendommen i mindre end 12 måneder, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt; se 
nedenstående beregning. 

Eksempel: 

Et brud på en vandinstallation medfører et krav om betaling af i alt 350 m3 vand. På grund af fraflytning 
vedrører den endelige regning for vandforbruget 3 måneder. Mindstekravet beregnes da som 
normalforbruget i den pågældende 3 måneders periode (42,5 m3) tillagt 3/12 af 300 m3 (75 m3): 

350,00 m3 
– 42,5 m3

– 75,0 m3 

232,5 m3 

1.453,13 kr. 
2.034,38 kr.

Målt vandmængde i de pågældende 3 måneder  
Husstandens normalforbrug i de 3 måneder (beregnet af vandværket)  
Forholdsmæssig andel af 300 m3

Vandmængde, der kan eftergives  

Eftergivet vandafgift (6,25 kr./m3 x 232,5 m3)   
Eftergivelse af vandprisen ( 8,75 kr./m3 x 232,5 m3)
Samlet eftergivelse vedr. vandforsyning 
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3.487,51 kr. 
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Det skal bemærkes, at vandværket i forbindelse med refusionen af statsafgiften også skal eftergive 
vandafgiften over for ejeren. Vandværket retter sit eget afregningsregnskab for afgift af ledningsført vand, så 
den eftergivne vandmængde ikke indgår i beregningen af vandværkets vandspild. 
Det er vandværket, der tager stilling til, om lovens betingelser for eftergivelse af vandafgift i forbindelse med 
vandspild er opfyldt. Hvis vandværket godkender refusion af vandafgift og statsafgift, sørger vandværket for 
at refundere beløbet til forbrugeren senest i forbindelse med års-afregningen. 

3. Eftergivelse af vandafledningsafgift (spildevand)

Kloakforsyningen dvs. Haderslev Spildevand A/S kan uafhængigt af vandværket eftergive vand-
afledningsafgiften for spildevand, der ikke er tilledt renseanlæg. Refusion kan opnås hvis følgende 
betingelser er til stede: 

1. Vandspildet skal være sket i en ejendom, der benyttes til beboelse.
2. Ledningsbruddet skal være sket på en skjult fast installation.
3. Ledningsbruddet skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør.
4. Det skal kunne dokumenteres, at vandet ikke er tilført spildevandskloakken og dermed renseanlæg.
5. Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum foreligge aflæsninger af vandmåleren

én gang månedligt.

Dokumentation vedrørende punkterne 2-4 skal foreligge, som en skriftlig erklæring fra VVS-installatøren, 
som har udbedret ledningsbruddet. Refusionen fastsættes på grundlag af ejendommens normale 
vandforbrug med udgangspunkt i de seneste års måleraflæsninger og efter samme principper som for 
eftergivelse af vandafgift. Der ydes fuld refusion for vandafledningsafgift, minus normalårsforbruget. 

Det er kloakforsyningen dvs. Haderslev Spildevand A/S, der afgør om betingelserne for eftergivelse af 
vandafledningsafgift i forbindelse med vandspild er opfyldt. Afgørelsen kan ikke ankes. Hvis kloak-
forsyningen godkender refusion af vandafledningsafgiften, sørger kloakforsyningen for at refundere beløbet 
til forbrugeren senest i forbindelse med års-afregningen.  
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