Ansøgning om nedsættelse af spildevandsafgift
Ansøgers navn og adresse

Skema indsendes til
Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugaard

Ejendommens beliggenhed:
Vejnavn og hus nr.:
Post nr. og by:

Tlf. nr.:

Begrundelse for nedslag:
Brud på vandledning

Skadestidspunkt

Nærmere beskrivelse af skaden (Angiv hvor på rørsystemet skaden er sket)

Værd at vide:
•

Dokumentation for at skaden er udbedret skal vedlægges (evt. ved kopi af regning eller lignende
fra VVS installatør)

•

Ansøgninger modtaget i indeværende år, behandles først i december måned, når vi kender
årsforbruget.
o Såfremt ansøgningen godkendes, vil der ske tilretning på årsafregningen.

Redigeret maj 2021

o

Såfremt ansøgningen IKKE godkendes, vil du modtage et brev herfra.

Undertegnede erklærer herved under tro og love, at ovennævnte oplysninger er korrekte
Dato:

Underskrift
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Vejledning vedrørende nedsættelse af vandafledningsbidrag.
Hvis du ikke bliver bedt om yderligere oplysninger, vil der automatisk ske nedsættelse
efter en af nedenstående regler. Nedsættelsen vil fremgå af afregning over
forbrugsafgifter.
Ad. *1
• Når vandspild ikke er løbet i kloakken nedsættes vandafledningsbidraget til
gennemsnittet af 3 års vandforbrug tillagt 25 m3 pr. enhed (som usikkerhedsmargen
for manglende reelt målt vandforbrug)
•

Som á conto bidrag for efterfølgende år ansættes vandforbruget til forbruget året før
vandspildet er registreret.

•

Husk at det skal dokumenteres, at der har været ledningsbrud, evt. ved kopi af
regning eller lignende fra VVS installatør.

Ad. *2
• Når vandspild løber i offentlig kloak, eftergives 50 % af vandforbruget der er over
gennemsnittet for 3 års forbrug tillagt 25 m3 pr. enhed (som usikkerhedsmargen for
manglende reelt målt vandforbrug).
•

Beslutningen er begrundet i at, af det samlede vandafledningsbidrag går ca. 50 % til
ordinær drift og ca. 50 % til anlægsinvesteringer.

•

Som á conto bidrag for efterfølgende år, ansættes vandforbruget til forbruget året
før vandspildet er registreret.

•

Husk at det skal dokumenteres, at der har været ledningsbrud, evt. ved kopi af
regning eller lignende fra VVS installatør.

Vejledning vedrørende nedsættelse af statsafgifter på spildevand
Samme regler som ved nedsættelse af vandafledningsbidrag (Ad. *1)
Vejledning vedrørende nedsættelse af statsafgifter på ledn. ført vand
(Ejendomme, der IKKE er tilsluttet vandværk)
Der er en selvrisiko på 300 m3 + årligt normal forbrug
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