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Hvem kan blive fritaget for betaling
af vandafledningsafgift?
Alle erhvervsejendomme hvor der bruges vand, som medgår til produktionen,
eller hvor spildevandet af anden grund ikke bliver ledt til kloakken, har
mulighed for at søge om fritagelse for betaling af vandafledningsafgiften.
Et typisk eksempel kan være et landbrug, hvor en del af vandet bruges som
drikkevand til dyrene. Her ledes vandet ikke tilbage til kloakken, men spredes
typisk på marken som gylle.
Et andet eksempel kan være et bryggeri, hvor vandet indgår i det færdige
produkt, og derfor ikke ledes til kloakken.
Private kan ikke søge om fritagelse for betaling, selvom de kan godtgøre, at en
del af vandet ikke ledes til kloakken.

Hvad kan jeg slippe for at betale –
og hvad kan jeg ikke slippe for?
Det er kun den del af vandet, der bruges i produktionen, og derfor ikke havner
i ejendommens kloak, der kan søges fritagelse for.
Vand der anvendes til andre formål i virksomheden er således ikke fritaget.
Eksempelvis gives der ikke fritagelse for vand, der bruges til vask af biler,
landbrugsmaskiner, blomstervanding o.l.
På samme måde kan der heller ikke gives fritagelse for vand, der bruges i
erhvervsejendommens toiletter, køkken, håndvaske, bruserum m.v.
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Hvordan søger jeg om fritagelse?
Hvis du mener, du er berettiget til fritagelse for betaling af vandaflednings
afgift, skal du blot sende følgende til Guldborgsund Forsyning:

1
2

Udfyldt ansøgningsblanket (du finder den bagerst i denne folder eller
på vores hjemmeside).
Tegning over kloakforhold og vandinstallation med angivelse af, hvor
hovedmåleren er placeret, og hvor du vil placere bimåleren (eller 		
bimålerne).

(se eksempel her i folderen)

Har du behov for hjælp,
er du velkommen til at kontakte os.
Vi kommer også gerne ud til dig, og hjælper med at udfylde ansøgningen, lave
tegningen og vejleder dig om placering af målere.
Når du får accept på fritagelsen, sender vi dig samtidig en blanket, hvor du
kan indberette fakta om bimåler.
Når målerne er opsat som aftalt, og vi har fået oplyst fakta om måleren, træder
fritagelsen i kraft.
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Hvilke krav er der til bimåleren?
1
2

Der er to grundlæggende krav, der skal være opfyldt:
Bimåleren skal overholde kravene i Målerteknisk direktiv.
Bimåleren skal måle det vand, der fritages for afgift.

Kravene i Målerteknisk direktiv
Målerteknisk direktiv bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober med senere
ændringer, beskriver grundlæggende de krav, der skal opfyldes.
Der er især to forhold du skal være opmærksom på:

1
2

Du må kun anvende målere, der er godkendt, og som opfylder kravene
i direktivet.
Måleren skal hvert 6. år enten udskiftes med en ny, eller efterprøves 		
for at sikre, at den fortsat måler korrekt. Dokumentation herfor skal 		
straks sendes til Forsyningen.

Efterleves ovenstående ikke bortfalder muligheden for fritagelse.
Bimålerens placering
Bimåleren opsættes som udgangspunkt så den måler den vandmængde, der
søges fritagelse for.
Der betales således afgift af differencen mellem det samlede vandforbrug,
og den målte, fritagne del.
I særlige tilfælde, hvor en sådan placering ikke er mulig, eller vil være ufor
holdsmæssigt bekostelig at montere målerne således, kan forsyningen give
tilladelse til at måleren i stedet måler det vand, der skal betales afgift for.
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Hvordan skal tegningen se ud?
Der er ikke nogen formelle krav til tegningens udformning, men
tegningen skal vise:
Ledningsføringen for kloak på egen grund, 			
herunder placering af afløb.
Ledningsføringen for vand, herunder aftapningssteder
(incl. toiletter og andre forbrugssteder).
Placering af hovedmåleren.
Placering af bimåler(e).

Et eksempel på hvordan en tegning kan se ud er angivet nedenfor.

Tegning

B

Bimåler

H

Hovedmåler
Toiletter og andre forbrugssteder

Produktion

Kloak
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Led

ning
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Skel
Spillevands ledning
Vand
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Hvor kan jeg få mere at vide?
Du er altid velkommen til at kontakte kundeservice i Guldborgsund Forsyning
for at få mere at vide.
Du kan træffes os på e-mail på: info@guldborgsundforsyning.dk
eller på telefon: 7244 1212
eller ved brev til eller personlig henvendelse på:
Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing F.
Du kan også finde information på vores hjemmeside:
www.guldborgsundforsyning.dk
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Ansøgning om fritagelse for betaling af vandafledningsafgift for
vandforbrug, der medgår i produktionen og ikke ledes til kloak.

Erhvervsejendommens adresse:

Ejer af ejendommen:

Hvor kan vi kontakte dig?
Telefon nr.:		

E-mail:

Hvordan bruges det vand, der ikke ledes til kloakken?

Beskrivelse af produktionsproces:

Husk at vedlægge tegning af kloak- og vandinstallation med
angivelse af målere m.v.
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Tjek os på
Smartphonen

w w w.guldborgsundforsyning.dk

