Ikast-Brande Spildevand A/S
Europavej 2
7430 Ikast

Ikast-Brande Spildevand as
Europavej 2,7430 Ikast
Tlf.: 9660 3500
www.ikast-brandespildevand.dk
E-mail: info@ibspild.dk

Ansøgning om refusion af vandafledningsbidrag efter brud på skjult
vandforsyningsledning
Udfyldes af ejer (evt.) lejer af ejendommen
Adresse:
Ejer af ejendom:
Dato for konstatering
af brud på vandinstallation

Dato:

Aflæsning af vandmåler ved
konstatering af brud

Dato:

Ejendommen bruges til:

Bolig

Ansøgers kontaktoplysninger:

E-mail-adr.

Undertegnede søger på den
baggrund refusion af vandspild:

Dato:

M3:
Erhverv





Tlf. nr.
Underskrift:

Udfyldes af den autoriserede VVS-installatør der har repareret bruddet
Hvordan er bruddet opstået?

Hvordan er bruddet repareret?

Aflæsning af vandmåler efter
reparation af brud

Dato

Er vandet løbet i kloakken?

Ja

Delvist – det vurderes, at ca.

M3
Nej





……………… % er løbet i kloakken

VVS-firmaets stempel og underskrift:

Sammen med ovenstående ansøgning skal der fremsendes:
1.

Dokumentation for at skaden er repareret af en autoriseret VVS-installatør (kopi af faktura SKAL
medsendes)

2.

Dokumentation for de 3 foregående års vandforbrug.

3.

Evt. fotos der viser brudplacering og målerstand.
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Gældende retningslinjer for refusion:
•

Der ydes kun refusion af vand for ejendomme til boligformål.

•

Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation.

•

Vandaflæsning skal være foretaget og indberettet mindst 3 år tilbage.

•

Der skal være foretaget foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

•

Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren for forsætligt eller groft
uagtsomt.

•

Der ydes kun refusion for vandafledningsbidraget, hvis vandet ikke er ledt til
kloakken

•

Der ydes kun refusion af samme årsag én gang og kun for ét år. Beregningen sker
fra det tidspunkt bruddet er konstateret og 1 år bagud.

•

Hvis vandafledningsafgiften er betalt af lejere skal en eventuel refusion
viderebetales til lejere

•

Der skal fremsendes dokumentation fra vandforsyningen over de 3 foregående års
vandforbrug.

•

Der skal som minimum betales vandafledningsbidrag af et års forbrug svarende til
gennemsnittet af de 3 foregående års forbrug.
Hertil lægges en selvrisiko på 25 m3

Vi træffer vores afgørelse på baggrund af Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg for IkastBrande Spildevand A/S.
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