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Principper for regulering af forbrugsafgifter for spildevand
ved ledningsbrud på vandledninger
Denne skrivelse præciserer praksis og retningslinjer for regulering af afgifter for spildevand
som opkræves og administreres af Kalundborg Forsyning A/S.
Vandafledningsafgiften (ejendomme tilsluttet Kalundborg Spildevandsanlæg A/S)
I henhold til ”Betalingsvedtægt for Kalundborg Spildevandsanlæg A/S” af 1. januar 2011 gives
fritagelse af vandafledningsbidraget efter følgende bestemmelser:
”I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en
ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag
lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget.
Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i
forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er
dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt
Spildevandsnettet.
Dokumentationen påhviler ejeren af ejendommen.”
For at kunne give fritagelse skal følgende være opfyldt:
1. Giver vandværket fritagelse for vandafgiften i henhold til gældende regler for fritagelse,
skal det reducerede bidrag (kun normalforbruget) lægges til grund ved beregning af
vandafledningsafgiften
2. Ejer skal fremvise dokumentation på at bruddet er udbedret af autoriseret vvs-installatør
ved kopi af faktura eller forsikringspapirer
3. Der skal fremlægges dokumentation for at vandspildet ikke er tilledt spildevandsnettet
4. Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed, og der skal
være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet
5. Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering
6. Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug
7. Hvis der er tale om en udlejningsejendom til boligformål, skal eftergivelsen komme lejerne
til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen
Ved udregning af det reducerede bidrag, tillægges der ikke en selvrisiko på 300 m³, som det
er praksis for ved fritagelse af vandafgiften.
Spildevandsafgiften/statsafgiften (udenfor kloakopland)
Kalundborg Forsyning A/S opkræver spildevandsafgift i henhold til afløbskode hos ejendomme
udenfor kloakoplandet. Spildevandsafgiften/statsafgiften er en miljøafgift som opkræves på
vegne af SKAT.
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1. Giver vandværket fritagelse for vandafgiften i henhold til gældende regler for fritagelse,
skal det reducerede bidrag (kun normalforbruget) lægges til grund ved beregning af
spildevandsafgiften
2. Ejer skal fremvise dokumentation på at bruddet er udbedret af autoriseret vvs-installatør
ved kopi af faktura eller forsikringspapirer
3. Der skal fremlægges dokumentation for at vandspildet ikke er tilledt ejendommens
afløbssystem
4. Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed, og der skal
være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet
5. Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering
6. Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug
7. Hvis der er tale om en udlejningsejendom til boligformål, skal eftergivelsen komme lejerne
til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen
Ved udregning af det reducerede bidrag, tillægges der ikke en selvrisiko på 300 m³, som det
er praksis for ved fritagelse af vandafgiften.
Beregning af forbrugers normalforbrug
Forbrugerens normalforbrug beregnes på samme måde som for vandforsyning i henhold til
”Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S”:
”Ved regulering af afgifter skønner Forsyningen ejendommens vandforbrug i den periode, som
reguleringen sker for. Skønnet tager udgangspunkt i ejendommens normalforbrug, der
udregnes som det gennemsnitlige årsforbrug de foregående 3 år.
Hvis ejendommens vandforbrug i de foregående 3 år har været meget svingende eller der er
sket betydelige ændringer i forbrugsmønstret, herunder ejerskifte, til- eller fraflytninger,
skønner Forsyningen vandforbruget i perioden.”
Ansøgning og ikrafttrædelse
Ansøgning skal fremsendes snarest muligt efter udbedring af bruddet. Dog skal ansøgningen
være Kalundborg Forsyning i hænde senest 15. februar for brud, der er opstået i det
forudgående kalenderår/afregningsår. Tilbagebetaling omfatter kun det vandspild som er
registreret i det pågældende kalenderår/afregningsår, hvor ansøgningen er fremsendt for.
Kalundborg Forsyning forbeholder sig ret til at afvise en ansøgning om eftergivelse, såfremt
der tidligere er søgt for eftergivelse ved vandspild forårsaget af brud på samme
vandinstallation, hvis dette skyldes ejers manglende vedligeholdelse af vandinstallationen.
Disse principper gælder for vandspild, der er opstået efter 1. januar 2011.

Kalundborg Forsyning A/S ▪ Holbækvej 189B ▪ 4400 Kalundborg
tlf. 59 57 17 00 ▪ kontakt@klbforsyning.dk ▪ www.kalundborgforsyning.dk

