
 

Procedure for godkendelse af erhvervsmæssigt fritaget vand
 

Baggrund 

I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for 

nr. 633 af 7. juni 2010 § 2a” er det muligt for erhverv at blive fritaget for vandaflednings

 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg præciserer:

 

§ 2a, stk. 5   Der beregnes vandafledningsbidrag

 dommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller 

 som af anden grund ikke afledes til et spildevandsforsyningsselskab.

 

Det er Samsø Spildevand A/S, der skal godkende en ansøgning om fritagelse af
ningsbidrag: 

Følgende betingelser skal være opfyldt før en ansøgning kan komme i betragtning:
 

• For at få fradrag skal vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervs
delen, d. v. s. den primære produktion. Et eksempel på primær produktion kunne være et  
bryggeri, hvis primære produktion er at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der 
ske fradrag for det vand, der medgår direkte til produktionen af disse pro
der ikke kan ske fradrag for vand, der medgår til eksempelvis
plæne.  

• Vand der anvendes i forbindelse med produktion
anlægget. 
F.eks. ved vanding af husdyr, eller 

Generelt 
Det er ansøger som skal dokumentere ovenstående og som afholder alle udgifter i forbindelse med 
fremskaffelsen af den nødvendige dokumentation. I reglen stiller Samsø Spildevand A/S krav om 
der i en ansøgning dokumenteres følgende:
 

• At der udøves et erhverv på ejendommen 

• At der er installeret hoved 
produktionen og derfor ikke ledes til k
erklæring fra en autoriseret VVS installatør.
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Procedure for godkendelse af erhvervsmæssigt fritaget vandafledningsbidrag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

” er det muligt for erhverv at blive fritaget for vandaflednings

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg præciserer:

beregnes vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme efter erhverv

dommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller 

som af anden grund ikke afledes til et spildevandsforsyningsselskab.

Det er Samsø Spildevand A/S, der skal godkende en ansøgning om fritagelse af

skal være opfyldt før en ansøgning kan komme i betragtning:

For at få fradrag skal vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervs
delen, d. v. s. den primære produktion. Et eksempel på primær produktion kunne være et  
bryggeri, hvis primære produktion er at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der 
ske fradrag for det vand, der medgår direkte til produktionen af disse pro
der ikke kan ske fradrag for vand, der medgår til eksempelvis vanding 

s i forbindelse med produktion og efterfølgende ikke

F.eks. ved vanding af husdyr, eller fyldning af marksprøjter med efterfølgende udsprøjtning.

Det er ansøger som skal dokumentere ovenstående og som afholder alle udgifter i forbindelse med 
fremskaffelsen af den nødvendige dokumentation. I reglen stiller Samsø Spildevand A/S krav om 
der i en ansøgning dokumenteres følgende: 

At der udøves et erhverv på ejendommen – dokumenteres ved SE eller CVR nummer.

r er installeret hoved og/eller bimåler til registrering af vandmængden, der medgår i 
ikke ledes til kloak – dokumenteres ved oplysning om måler nr. samt

erklæring fra en autoriseret VVS installatør. (se tekniske vilkår for vandmålere
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ledningsbidrag. 

spildevandsforsyningsselskaber LBK 

” er det muligt for erhverv at blive fritaget for vandaflednings-bidrag: 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg præciserer: 

jendomme efter erhvervejen- 

dommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller 

som af anden grund ikke afledes til et spildevandsforsyningsselskab. 

Det er Samsø Spildevand A/S, der skal godkende en ansøgning om fritagelse af vandafled- 

skal være opfyldt før en ansøgning kan komme i betragtning: 

For at få fradrag skal vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervs-
delen, d. v. s. den primære produktion. Et eksempel på primær produktion kunne være et   
bryggeri, hvis primære produktion er at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der 
ske fradrag for det vand, der medgår direkte til produktionen af disse produkter, hvorimod 

vanding af bryggeriets græs-

efterfølgende ikke tilledes spildevands- 

fyldning af marksprøjter med efterfølgende udsprøjtning. 

Det er ansøger som skal dokumentere ovenstående og som afholder alle udgifter i forbindelse med 
fremskaffelsen af den nødvendige dokumentation. I reglen stiller Samsø Spildevand A/S krav om at 

dokumenteres ved SE eller CVR nummer. 

måler til registrering af vandmængden, der medgår i  
dokumenteres ved oplysning om måler nr. samt 
se tekniske vilkår for vandmålere). 



 

• Bimålere skal være typegodkendt følge betingelserne i det til enhver tid gældende  måle
teknisk direktiv, herunder regel

• Udgifter til installation, drift og vedligeholdelse af bimåleren afholdes af ejendommens ejer. 
Måleren skal placeres, så den er let at aflæse og udskifte.

• Bimålere skal anbringes frostfri.

• Bimålere kontrolleres og plomberes efter installati

• At afløb i forbindelse med erhvervet ikke
erklæring fra en autoriseret 

• Ejeren skal senest 8 dage efter
Spildevand A/S om tidspunkt for målerens installation, fabrikationsnummer og målervisning 
ved installationstidspunktet. Dette gælder også efterfølgende udskiftning af eksisterende 
målere. 

Ansøger skal efter godkendelse af ansøgningen fremover aflæse målerne og indberette resultatet 
Vandværksforeningens fælleskontor i forbindelse med den årlige aflæsning.

Fradraget kan opnås fra den dato godkendelsen udstedes af Samsø Spildevand A/S.

 

Tekniske vilkår for vandmålere
 
Vilkårene er gældende for bimålere, der benyttes til afregning eller refusion af vandaflednings
bidrag, for vandmålere, der anvendes til måling af virksomhedens vandforbrug fra egen boring eller
anden ikke-almen vandforsyning, samt for brug af spildevands
 
Vandmålerne skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i vand
måler bekendtgørelsen (bekendtgørelse 1034 af 17.10.2006) og i måleteknisk vejledning (MV 
02.36-01, udg. 9) med senere ændringer.
 
Dette indebærer bl.a. krav til vandmålerens nøjagtighed, samt til typegodkendelse og verifikation. 
Vandmålerne skal udskiftes efter max. 6 år fra opsætningstidspunktet. Som alternativ hertil kan 
etableres et kontrolsystem (stikprøvekontorl), der sikrer at vandmålerne i dr
dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.
 
Vandmåleren skal installeres af en autoriseret VVS
norm for vandinstallationer. 
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skal være typegodkendt følge betingelserne i det til enhver tid gældende  måle
teknisk direktiv, herunder regelmæssig kontrol. 

Udgifter til installation, drift og vedligeholdelse af bimåleren afholdes af ejendommens ejer. 
Måleren skal placeres, så den er let at aflæse og udskifte. 

skal anbringes frostfri. 

plomberes efter installation af Samsø Spildevand A/S.

At afløb i forbindelse med erhvervet ikke er sluttet til kloakken – dette dokumenteres ved e
erklæring fra en autoriseret kloakmester. 

Ejeren skal senest 8 dage efter målerens installation sende skriftlig meddelelse til Samsø 
Spildevand A/S om tidspunkt for målerens installation, fabrikationsnummer og målervisning 
ved installationstidspunktet. Dette gælder også efterfølgende udskiftning af eksisterende 

af ansøgningen fremover aflæse målerne og indberette resultatet 
Vandværksforeningens fælleskontor i forbindelse med den årlige aflæsning. 

Fradraget kan opnås fra den dato godkendelsen udstedes af Samsø Spildevand A/S.

Tekniske vilkår for vandmålere 

Vilkårene er gældende for bimålere, der benyttes til afregning eller refusion af vandaflednings
bidrag, for vandmålere, der anvendes til måling af virksomhedens vandforbrug fra egen boring eller

almen vandforsyning, samt for brug af spildevandsflowmålere. 

Vandmålerne skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i vand
bekendtgørelsen (bekendtgørelse 1034 af 17.10.2006) og i måleteknisk vejledning (MV 
01, udg. 9) med senere ændringer. 

bl.a. krav til vandmålerens nøjagtighed, samt til typegodkendelse og verifikation. 
Vandmålerne skal udskiftes efter max. 6 år fra opsætningstidspunktet. Som alternativ hertil kan 
etableres et kontrolsystem (stikprøvekontorl), der sikrer at vandmålerne i drift ikke overskrider det 
dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. 

Vandmåleren skal installeres af en autoriseret VVS-installatør og skal overholde den gældende 
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skal være typegodkendt følge betingelserne i det til enhver tid gældende  måle- 

Udgifter til installation, drift og vedligeholdelse af bimåleren afholdes af ejendommens ejer. 

on af Samsø Spildevand A/S. 

dette dokumenteres ved en 

sende skriftlig meddelelse til Samsø 
Spildevand A/S om tidspunkt for målerens installation, fabrikationsnummer og målervisning 
ved installationstidspunktet. Dette gælder også efterfølgende udskiftning af eksisterende 

af ansøgningen fremover aflæse målerne og indberette resultatet til 

Fradraget kan opnås fra den dato godkendelsen udstedes af Samsø Spildevand A/S. 

Vilkårene er gældende for bimålere, der benyttes til afregning eller refusion af vandaflednings- 
bidrag, for vandmålere, der anvendes til måling af virksomhedens vandforbrug fra egen boring eller 

Vandmålerne skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i vand-
bekendtgørelsen (bekendtgørelse 1034 af 17.10.2006) og i måleteknisk vejledning (MV 

bl.a. krav til vandmålerens nøjagtighed, samt til typegodkendelse og verifikation. 
Vandmålerne skal udskiftes efter max. 6 år fra opsætningstidspunktet. Som alternativ hertil kan 

ift ikke overskrider det 

installatør og skal overholde den gældende 



 

Udgifter til installation, drift, udskiftning og vedligehold af van
 
Ejeren/virksomheden skal senest 8 dag
Samsø Spildevand A/S om tidspunkt for målerens installation, målernr. og
installeringen. Dette gælder også ve
besigtiger Samsø Spildevand A/S installationen og plomberer vandmåleren. Samsø Spildevand A/S 
har adgang til kontrol og aflæsning af måleren.
 
Målerudskiftningen skal foretages af en autoriseret VVS
 
Konstateres fejl på måleren skal ejeren/virksomheden snarest tage initiativ til, at dette udbedres, og 
Samsø Spildevand A/S skal orienteres herom, og der skal ske økonomisk regulering i for
ning /tilbagebetaling. 
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dskiftning og vedligehold af vandmåleren afholdes af ejeren.

Ejeren/virksomheden skal senest 8 dage efter målerens installation sende skriftlig meddelelse til 
Samsø Spildevand A/S om tidspunkt for målerens installation, målernr. og målervisning ved 

n. Dette gælder også ved efterfølgende udskiftning af eksisterende måler. Herefter 
A/S installationen og plomberer vandmåleren. Samsø Spildevand A/S 

har adgang til kontrol og aflæsning af måleren. 

foretages af en autoriseret VVS-installatør for ejerens regning.

Konstateres fejl på måleren skal ejeren/virksomheden snarest tage initiativ til, at dette udbedres, og 
Samsø Spildevand A/S skal orienteres herom, og der skal ske økonomisk regulering i for
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måleren afholdes af ejeren. 

efter målerens installation sende skriftlig meddelelse til 
målervisning ved 

efterfølgende udskiftning af eksisterende måler. Herefter 
A/S installationen og plomberer vandmåleren. Samsø Spildevand A/S 

installatør for ejerens regning. 

Konstateres fejl på måleren skal ejeren/virksomheden snarest tage initiativ til, at dette udbedres, og 
Samsø Spildevand A/S skal orienteres herom, og der skal ske økonomisk regulering i form af afreg-



 

Ansøgning om godkendelse af erhvervsmæssigt fritaget vand

jf. Betalingsvedtægt for kloakforsyning

 

Virksomhedsejerens navn:  

Ejendom som ønskes fritaget (adresse 

Erhverv (beskrivelse, f.eks. husdyrhold, kreaturer):

Findes der beboelse på ejendommen

CVR eller Se nr.:   

Målere 

Hovedmåler nr.:   

Registrerer ejendommens samlede forbrug af vand.

 

Bimåler nr. :  

Bimåleren tæller (vælg én): 

Den mængde der skal fradrages spildevandsafgift af 

Den mængde der skal betales spildevandsafgift af  

 

Målere til registrering af erhvervsmæssigt fritaget forbrugt vand er placeret og 

installeret efter gældende regler og forskrifter.

VVS erklæring vedlagt (sæt X) __, eller noteret her:

   

   

 

Afløbsforhold 

Der er ikke afløb til kloakken fra

for afledningsbidrag. 

Autoriseret kloakmester erklæring vedlagt (sæt X) __, eller noteret her:

   

   

 

Dato:   , underskrift: 
Sendes til: Samsø Spildevand A/S, Slagterivej 28, 8
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e af erhvervsmæssigt fritaget vandafledningsbidrag,

etalingsvedtægt for kloakforsyningen LBK nr. 633 af 7. juni 2010 §

    

Ejendom som ønskes fritaget (adresse og matrikel):   

f.eks. husdyrhold, kreaturer):  

Findes der beboelse på ejendommen: (sæt X)  Ja __  / nej __ 

  

, Aflæst den   målerstand 

Registrerer ejendommens samlede forbrug af vand. 

, Aflæst den   målerstand 

 

skal fradrages spildevandsafgift af  (sæt X) __

Den mængde der skal betales spildevandsafgift af   (sæt X) __

til registrering af erhvervsmæssigt fritaget forbrugt vand er placeret og 

installeret efter gældende regler og forskrifter.(Se vedlagte bilag) 

sæt X) __, eller noteret her: 

   

   

kloakken fra tappesteder tilsluttet en måler der ønskes fritaget

Autoriseret kloakmester erklæring vedlagt (sæt X) __, eller noteret her:

   

   

, underskrift:    
, Slagterivej 28, 8305 Samsø eller på E-mail til: info@samsoespildevand.dk
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ledningsbidrag, 

LBK nr. 633 af 7. juni 2010 § 2a 

  

  

  

målerstand   

målerstand   

(sæt X) __ 

(sæt X) __ 

til registrering af erhvervsmæssigt fritaget forbrugt vand er placeret og 

 

  

  

tilsluttet en måler der ønskes fritaget 

Autoriseret kloakmester erklæring vedlagt (sæt X) __, eller noteret her: 

  

  

  
@samsoespildevand.dk 


