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1.

Bestemmelsernes omfang

Disse tekniske bestemmelser anvendes til at afgøre forhold ved ejendomme, hvor vandforbrug
eller vandafledning registreres særskilt over bimåler med henblik på afregning eller refusion af
vandafledningsafgiften.

1.1 Grundlag
Afregning af spildevand sker i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.:
”§ 2 a. For afledning til et spildevandsforsyningsselskab af spildevand, herunder
filterskyllevand, kølevand og genanvendt tagvand, betales et årligt vandafledningsbidrag…
…For erhvervsejendomme fastsættes vandafledningsbidraget efter vandforbruget fratrukket
den vandmængde, der medgår til produktion eller af anden grund ikke tilledes et
spildevandsforsyningsselskab…”
Lovens bestemmelser er udmøntet i ”Betalingsvedtægt for Kalundborg Spildevandsanlæg A/S”:
”For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet
vandforbrug.
Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden
grund ikke tilledes spildevandsnettet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes
fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag
kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller
at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre for størrelsen af den
vandmængde, på baggrund af dokumentationen fra anerkendte forskningsinstitutter eller
organisationer.”

1.2 Generelt
Der skal ske en registrering af den forbrugte vandmængde som tilledes spildevandsanlægget.
Afledes der spildevand, som ikke er målt via ejendommens hovedvandmåler, eksempelvis
genanvendt regnvand, skal den forbrugte vandmængde registreres med bimåler.
Bruger er erhvervsvirksomhed en vandmængde i den primære produktion, og denne
vandmængde ikke tilledes spildevandsanlægget, kan der gives fradrag i vandafledningsafgiften
af det dokumenterede vandforbrug. Dokumentation kan ske enten ved registrering af
vandforbruget over bimåler, eller ved dokumenterede skønsmæssige beregninger af
vandforbruget hvis der ikke er mulighed for registrering over bimåler.
For at få fradrag for et vandforbrug, skal dette vandforbrug kunne henregnes til erhvervsdelen,
det vil sige den primære produktion. For eksempel vil den primære produktion for et bryggeri
være at producere øl og sodavand, hvor der vil kunne ske fradrag for det vand, der medgår
direkte til produktionen af disse produkter. Derimod kan der ikke gives fradrag for vand, som
bryggeriet eksempelvis bruger til vanding af en græsplæne.
Erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke kan henføre til beboelse alene, det vil
sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og
ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er
tilsluttet spildevandsanlægget med andet end spildevand fra boligen.
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Der er ingen bagatelgrænse for at opnå fradrag. En erhvervsvirksomhed som kan opfylde
kravene til dokumentation, har således krav på at få fradrag.
Vandforbruget til en produktion kan registreres ved at opsætte flere bimålere for eksempel før
og efter produktionsdelen, hvis en del af vandforbruget efter produktionsdelen afledes til
spildevandsanlægget. Vandforbruget vil i disse tilfælde beregnes som differencen mellem de
pågældende bimålere, såfremt der mellem disse bimålere ikke sker afledning til
spildevandsanlægget.
Erhvervsvirksomheden skal kunne dokumentere, at der ikke sker afledning til
spildevandsanlægget mellem de to bimålere. Hvis ikke dokumentation kan gives, har
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S ret til at afslå fradrag for vandafledningsbidraget.
Der sker ikke modregning, hvis der mellem to bimålere tilsættes diverse tilsætningsstoffer som
led i produktionen.

2.

Tekniske vilkår for bimålere

Disse vilkår gælder for bimålere der benyttes til registrering af vandforbrug til afregning eller
refusion af vandafledningsafgiften.

2.1 Generelt
Bimåleren skal overholde de gældende krav for målere, der anvendes til måling af forbrug af
varmt og koldt vand, i henhold til Bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006.
Bimåleren skal installeres af en autoriseret VVS-installatør og opsættes i overensstemmelse
med ”Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune 2010”.
Udgifterne til installation, drift og vedligeholdelse af bimåleren afholdes af ejendommens ejer.
Måleren skal placeres, så den er let at aflæse og udskifte. Hvis vandforbruget ændres i forhold
til tidligere, kan Kalundborg Spildevandsanlæg A/S forlange måleren udskiftet med en måler af
passende størrelse.
Ejeren skal senest 8 dage efter målerens installation sende skriftlig meddelelse til Kalundborg
Spildevandsanlæg A/S om tidspunkt for målerens installation, fabrikationsnummer og
målervisning ved installationstidspunktet. Dette gælder også ved efterfølgende udskiftning af
eksisterende måler. Herefter besigtiger Kalundborg Spildevandsanlæg A/S eventuelt
installationen og plomberer bimåleren.
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S har til enhver tid ret til at kontrollere og aflæse måleren.

2.2 Tekniske vilkår
Bimåleren skal være CE mærket.
Bimåleren skal hvert 6. år udskiftes eller gennemgå akkrediteret kalibrering, som
dokumentation for målerens nøjagtighed. Overholder måleren ikke de gældende krav til
vandmåleres nøjagtighed ved kalibreringen, skal den udskiftes med ny måler.
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Målerudskiftning skal foretages af en autoriseret VVS-installatør for ejers regning. Kalibrering
skal gennemføres af akkrediteret kalibreringslaboratorium, og sker for ejers regning.

2.3 Øvrige vilkår
Der kræves ikke ekstraordinær udskiftning af eksisterende målere, som overholder kravene
beskrevet under punkt 2.2.

3.

Vedtagelse og ikrafttræden

De tekniske bestemmelser er vedtaget af bestyrelsen for Kalundborg Spildevandsanlæg A/S
den 18. november 2010 og træder i kraft den 1. januar 2011.
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