
 

 

 
 

Uddrag af Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S – gældende pr. 

1. januar 2018. 

4.6 Refusion af vandafledningsbidrag ved ledningsbrud 

I tilfælde af, at der har været ledningsbrud på en ejendoms skjulte vand-

forsyningsledning, kan grundejeren efter ansøgning opnå fradrag fra det 

vand, der ikke er ledt til Stevns Spildevand A/S’ spildevandsanlæg. 

Den del, der kan meddeles refusion for, opgøres som det aflæste for-

brug i de sidste 12 måneder med fradrag af et skønnet årligt forbrug 

fastsat på grundlag af de sidste 3 års forbrug og antal personer i hus-

standen og med fradrag af en selvrisiko på 50 m3.  

Ansøgningen skal være ledsaget af en skriftlig udtalelse fra en autorise-

ret VVS-installatør, som bekræfter, at ledningsbruddet er sket på en 

skjult vandforsyningsledning, at vandet ikke er ledt til Stevns Spildevand 

A/S’ spildevandsanlæg og at bruddet er udbedret.  

Ansøgningen om fradrag for en forbrugsperiode skal være Stevns Spil-

devand A/S i hænde senest ved indbetalingsdagen for 1. årlige rate året 

efter den pågældende forbrugsperiode. Ansøgninger modtaget herefter 

vil ikke blive imødekommet. 

Eventuelt fradrag afgøres fra sag til sag af Stevns Spildevand A/S. Der 

gives ikke fradrag såfremt det findes godtgjort, at ansøgeren ikke har 

været i god tro. Fradraget afregnes sammen med årsopgørelsen. 

9. Klageadgang  

Klager over Stevns Spildevand A/S’ beslutninger i henhold til betalingsvedtæg-

ten kan indbringes for Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Center for Klageløsning tilbyder 

mægling i tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende.  

Det er dog en forudsætning, at forbrugeren og den erhvervsdrivende forinden 

har forsøgt at løse tvisten. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning på tvisten 

gennem mægling, kan klagen indbringes for Forbrugerklagenævnet hos Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.  



 

 

 
 

Du kan finde yderligere information om dine klagemuligheder på 

www.forbrug.dk, hvor du også kan læse nærmere om betingelser og klagege-

byr. 

Betalingsvedtægten kan læses/ses på KLAR Forsynings site 

www.klarforsyning.dk 
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