
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 for indeværende forbrugsår.
• Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, der ligger ud over ejendommens normale vandforbrug  

(beregnet på det gennemsnitlige forbrug over 3 år) tillagt en selvrisiko på 300 m³.
• For vandafledning ydes refusion efter det gennemsnitlige forbrug over 3 år.  

Bemærk:
For at være berettiget til at modtage tilbagebetaling skal du dokumentere, at skaden er udbedret og attesteret af en 
autoriseret vvs-installatør.

Sender du os dit CPR-nummer, kan en eventuel refusion overføres via Nemkonto. 

Ansøgningen sendes til:
Sønderborg Forsyning ∙ Ellegårdvej 8 ∙ 6400 Sønderborg ∙ E-mail: info@sonfor.dk ∙ Tlf: 8843 5300

Har på ejendommen:

Undertegnede:

Den:             /                       konstateret et brud på en skjult vandinstallation.

Ejendommen anvendes til:       bolig  bolig/erhverv   erhverv     sommerhus

Ejendommen får vand fra:      Sønderborg Forsyning           Privat vandværk

Udfyldes af ejer (evt. lejer af ejendommen)

Beskriv brud på vandinstallation og vedlæg billeder

Ansøgning 
om refusion efter brud på 
en skjult vandinstallation



Undertegnede VVS-installatør bekræfter på tro og love, at der den:                     /                  
er udført reparation af skjult brud på rørinstallationen på ejendommen beliggende på 
ovenstående adresse, og at det tabte vand ikke er løbet ud i kloaksystemet.  

Hvor og hvordan er bruddet opstået?

Er vandet løbet i kloakken?  Ja   Nej

Hvordan er det skjulte brud repareret?

VVS firmaets stempel og underskriftDato

Udfyldes af den autoriserede VVS-installatør:

                    /                                                                                                                                     

Adresse:

CPR-nr.:

Navn:

E-mail:                                       Telefon:    

Jeg har efter reparation af brud aflæst vandmåleren til :                           m³, den          /

Ejers underskrift:  

Ejeroplysninger

Ansøgningen sendes til:
Sønderborg Forsyning ∙ Ellegårdvej 8 ∙ 6400 Sønderborg ∙ E-mail: info@sonfor.dk ∙ Tlf: 8843 5300


