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ANSØGNING OM TILBAGEBETALING AF VANDAFLEDNINGSBIDRAG 

Selvrisiko: I henhold til gældende betalingsvedtægt fratrækkes der i beregningen af tab 20 kubikmeter i 
selvrisiko. Der kan således ikke opnås tilbagebetaling af vandafledningsbidrag for de første 20 kubikmeter 
vandtab.  

Udfyldes af forsyningens kunde med hvem der afregnes eller har været afregnet vandafledningsbidrag 
vedrørende nedenstående forbrugssted.  

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER 

Ansøgers/kundes navn: _________________________________________________________________ 

Kundenummer (fremgår af din årsafregning/a conto regninger: _________________________________ 

Vejnavn og nummer (forbrugssted) ________________________________________________________ 

Postnummer og by: _____________________________________________________________________ 

Bruddet på en skjult vandinstallation er opdaget den: _______/______  20_____ (udfyld dato) 

Umiddelbart efter reparation af bruddet, er vandmåleren aflæst til _______ kubikmeter, d. __________ 

På den baggrund søger jeg om at få tilbagebetalt mit vandafledningsbidrag for vandtabet.  

Dato    ________/ 20_________              Ansøgers underskrift  _____________________________________

Kunde kan kontaktes på tlf.___________________     E-mail  ____________________________________

Adresse ____________________________________  postnummer og 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. 
Tilbagebetaling kan udelukkende ske i forhold til vandtab i det kalenderår, hvor bruddet er konstateret og 
repareret.  

Ansøgningen sendes til:  

Kerteminde Forsyning A/S, Kohaven 12, 5300 Kerteminde 

Eller på e-mail til:  forsyning@kertemindeforsyning.dk  

Bemærk: For at være berettiget til tilbagebetaling skal du dokumentere, at skaden er udbedret 
og attesteret af en autoriseret VVS-installatør. Få din VVS-installatør til at udfylde skemaet på næste side 
og send det ind sammen med din ansøgning. 



2

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: 

Vejnavn og nummer: ______________________________________________________________________ 

Postnummer og by: _______________________________________________________________________ 

Hvor og hvordan er bruddet opstået? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Hvordan er bruddet repareret? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Er vandet løbet i kloakken? Ja _____ Nej ____ (sæt kryds) 

Delvist: Det vurderes, at cirka _____% af vandet er løbet i kloakken. 

Dato: _______/__________ 20______ 

VVS-firmaets underskrift og stempel: 

_________________________________________________ 


