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Ansøgning om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag/vand 
 
Tilbagebetaling ydes kun ved brud på ikke synlige installationer. Ved anmeldelse af 
vandspild kan tilbagebetalingen ikke omfatte mere end det seneste kalenderår.  
 
Udfyldes af ejer (evt. lejer) af ejendommen  
 
Navn ___________________________________________________________  
med kundenummer __________________________________  
CPR nummer ____________ (så vi kan overføre evt. refusion via Nemkonto) 
har på ejendommen (adresse) ________________________________________  
Postnummer _______ By __________________________________________  
den _____ / _____ 20 _____ opdaget et brud på en skjult vandinstallation.  
 
Har du boet i  ejendommen i mere end 12 måneder?   ja            nej  
Er skaden anmeldt til ejers forsikringsselskab?    ja            nej  
Er skaden godkendt af ejers forsikringsselskab?    ja            nej  
 
Jeg har efter reparation af bruddet aflæst vandmåleren til _______ m3 den_____ /_____ 
20_____  
På denne baggrund søger jeg om at få tilbagebetalt mit vandafledningsbidrag for vandtabet. 
 
Dato _____ / _____20 _____ - Ejers navn:  _______________________________ 
 
Ejer kan kontaktes på tlf: __________, e-mail: ___________________________  
Adresse: __________________________  
Postnummer _______ By ____________________________________________  
 
 
Hvis din ejendom bruges til både bolig og erhverv, og vandforbruget til boligformål ikke 
registreres med en separat måler, skal du medsende dokumentation for fordelingen af 
vandforbruget.  
 
Ansøgningen sendes til: 
 
Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa, Mail: afregning@arwos.dk 
 
 
Retningslinjer for refusion 
Refusion gives i henhold til ”Lov om afgift af ledningsført vand”  
 

• Der ydes kun refusion, hvis der er tale om brud på en skjult installation 
• Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætlig eller groft uagtsomt,   og 

der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. 
• Der ydes kun refusion af samme årsag én gang 
• Der ydes kun refusion af vandafledningsafgift, hvis vandet ikke er ledt til kloakken 
• Hvis vandforbruget er betalt af lejerne, skal en eventuel refusion viderebetales til lejerne 
• Der ydes kun refusion for ejendomme til boligformål 
• Der ydes kun refusion for indeværende forbrugsår 
• Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, der ligger ud over ejendommens  normale 

vandforbrug tillagt en selvrisiko 
• Selvrisikoen udgør 100 m3 for vandafledning og 300m3 for vand
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For at være berettiget til at modtage tilbagebetaling, skal du dokumentere, at skaden er udbedret og 
attesteret af en autoriseret vvs-installatør. 
Udfyldes af den autoriserede VVS-installatør, der har repareret 
bruddet  
 
Undertegnede VVS-installatør bekræfter hermed, at der den _____/_____ 20_____ er 
udført reparation af bruddet på vandinstallationen på ejendommen beliggende  
 
Adresse:  ________________________________________________________  
Postnummer _______ By ____________________________________________   
 
Ved brud på synlige installationer ydes ingen tilbagebetaling.  
 
Er bruddet opstået på synlig installation?   ja          nej  
 
Hvor og hvordan er bruddet opstået?  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Hvordan er bruddet repareret?  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Er vandet løbet i kloakken?    ja           nej  
 
Delvist – det vurderes at ca. _____% af vandet er løbet i kloakken  
 
 
Dato: _____ / _____20____.  
 
 
VVS-firmaets underskrift og stempel:  
 
 
 
________________________________________________ 
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