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Undgå vandspild – det kan blive meget dyrt.
Sønderborg Forsyning har foretaget nogle beregninger af, hvor meget et toilet, som løber
lidt, kan udløse af merudgift på et år.
Selv et næsten usynlig løb kan udløse et merforbrug på ca. 100 kubikmeter svarende til
en merudgift på p.t. 6.032 kroner incl. moms. Et synlig løb vil udløse et merforbrug på
mere end 200 kubikmeter.
Tilsvarende kan en dryppende vandhane eller et lille brud medføre et stort merforbrug.
Det kan derfor betale sig at holde øje med vandforbruget, og vi anbefaler at i aflæser vandmåleren mindst en gang månedligt.
Vi anbefaler endvidere, at i lukker for vandet ved hovedhanen i huset (den sidder som
hovedregel lige foran måleren), når beboelsen forlader i flere dage i forbindelse med ferie
m.m.
Drej håndtaget med let hånd mod højre (med uret) til det er helt i bund. Kontroller lukningen ved at åbne en hane med koldt vand.

Reglerne om eftergivelse af vandspild.
Lovgivningen er meget klar. Forbrugerne er omfattet af en selvrisiko på de første 300 kubikmeter vand, der går til spilde. Det svarer til en udgift på p.t. 18.096 kroner.
Alle nedenstående betingelser skal være opfyldt, før forbrugeren kan få eftergivet
vandspildet:
•
•
•
•
•

Lækagen skal være sket i en privat bolig. Vandspild på en erhvervsejendom kan
ikke eftergives.
Der skal være tale om en skjult lækage.
Forbrugeren skal være uden skyld i lækagen.
Det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
Forbrugeren skal betale en selvrisiko på 300 kubikmeter vand samt det anslåede
årlige forbrug.

Ansøgning om eftergivelse af vandspild kan hentes på forsiden på vandværkets hjemmeside.

Bemærk at denne ansøgning kun vedrører betalingen til vandværket for vandpris, drikkevandsafgift og afgift for ledningsført vand – i alt p.t. 14,32 kr. incl. moms pr. kubikmeter.
I skal selv yderligere ansøge kommunen om eftergivelse af vandafledningsafgiften på p.t.
46,00 kr. incl. moms pr. kubikmeter.
I finder ansøgningsblanketten på Sønderborg Forsynings hjemmeside
https://sonfor.dk/kloak/
Hørup, den 14. april 2019

