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ANSØGNING      
om eftergivelse af vandafledningsbidrag /spildevandsafgift i forbindelse med 
vandspild.  
  

1. Ejeren (udfyldes tydeligt – evt. med blokbogstaver)  

  
Undertegnede: _______________________________________________  
  
Bopælsadresse: _______________________________________________  
  
Har på ejendommen: _______________________________________________  
  
den _____________ konstateret vandspild som følge af lækage (fx brud på skjult 
vandinstallation i ejendommen).  
  
Vandspildet er    IKKE tilledt kloak eller septiktank 
    

   Tilledt kloak (via afløb, rendestensbrønd el.lign.) 
    

   Tilledt septiktank 
    

   Andet: __________________________________________ 
 
Aflæsning af vandmåler umiddelbart efter skadens udbedring: 
 
Dato:  ____/____-_______    Målerstand:__________________ m3 
 
Der søges om eftergivelse af den del af vandafledningsbidraget/spildevandsafgiften, som 
kan henføres til vandspildet.   
   
Dato og ejers underskrift: ___/____-_______       ________________________________  
  
Ejers e-mail: ______________________________________________  
  
Ejers telefonnr. /mobilnr.:            ________________         ________________   
 
 
Der skal til den udfyldte ansøgning vedlægges: 
 

- Kopi af skadesrapport fra forsikringsselskab, hvis der er tale om en forsikringssag 
- Kopi af faktura samt kvittering for betaling af VVS-installatør 
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2. VVS-installatørerklæring (udfyldes af VVS-installatør)  

 
Undertegnede VVS-installatør skal hermed bekræfte, at der er udført reparation af bruddet på  
 
vandinstallationen på adressen: ________________________________________________. 
 
Reparationen blev afsluttet d. _________________.   
 
Følgende besvares ved afkrydsning: 
 JA  NEJ 
Er vandspildet tilledt offentlig kloak?    
    
Er vandspildet tilledt septiktank?    
    
Er der tale om en frostskade?    
    
Er der tale om en synlig installation?    

 
 
Hvor og hvordan er bruddet opstået?  
  
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________ 
  
  
Hvordan er bruddet repareret?  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
________________________________________________________________________________  
  
  
Dato:   _______________     ________________________________________  
       (VVS-firmaets stempel og underskrift)  
  
 
Ejer skal som dokumentation vedlægge kopi af faktura og kvittering for betaling. 
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3. Vandforbruget  (udfyldes af vandværket) 

 
 
  Vandværket vil eftergive vandspildet 

.  
Vandværket vil eftergive vandspildet svarende til:  
  
Årsforbrug inkl. vandspild:       m3 
 
Selvrisiko udover normalforbrug:                                    300 m3 

  
Normalforbrug:       m3 
  
Refusion:       m3 
 
 
  Refusion sker ved den almindelige årsafregning. 

 
 

 
  Ansøgningen kan ikke imødekommes – begrundelsen er:  

 

 

 

  Ansøgningen er ikke behandlet. 
 

 
 
Dato:   _______________     ________________________________________  
       (Vandværkets stempel og underskrift)  
 
 
Ansøgning om eftergivelse af vandpris og/eller statsafgift på ledningsført vand skal rettes til det 
vandværk, hvortil ejendommen er tilsluttet. Langdal Vandværk hører under Jammerbugt  
Forsyning A/S, som også administrerer statsafgiften på ledningsført vand for ejendomme med 
egen boring. 
 

Ejendommen er tilsluttet Langdal Vandværk eller har egen boring. Denne ansøgning  
gælder både eftergivelse af vandpris/statsafgift på ledningsført vand og eftergivelse af  
vandafledningsbidrag/spildevandsafgift. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Blanketten skal udfyldes af de relevante personer, vedlægges dokumentation som beskrevet på 
side 1 og herefter indsendes til: 
 
Jammerbugt Forsyning A/S 
Lundbakvej 5 
9490 Pandrup 
 
E-mail: administration@jfas.dk 

  


