
 

 

Procedure for godkendelse af erhvervsmæssigt fritaget 

vandafledningsbidrag 
 
I henhold til ”Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S” er det muligt for erhverv at blive fritaget 

for vandafledningsbidrag: 
 
Kap. 3.B.2 og kap. 3.B.3  
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 kloaksystemet. 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. Fradrag opgjort ud fra en beregning 
af størrelsen af erhvervsdelen kan kun komme på tale i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at måle 

erhvervsdelen med en bimåler, og kun hvis Hillerød Spildevand på forhånd har godkendt, at der ikke 
kan opsættes bimåler, samt opgørelsesmåden. 
 

Ejeren af erhvervsejendommen må i sådanne tilfælde godtgøre størrelsen af den vandmængde, der 
ønskes fritaget. 
 
Det er Hillerød Spildvand A/S, der skal godkende en ansøgning om fritagelse af vandafledningsbidrag. 
 
Følgende betingelser skal være opfyldt, før en ansøgning kan komme i betragtning: 
 Vandet, der ønskes fritaget, medgår i produktionen. Det vil sige, at det indgår i produktet, f.eks. 

vand i øl ol. 
 
eller 
 
 Vandet anvendes i forbindelse med produktionen og ledes efterfølgende ikke til kloak. 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 

fremskaffelse af den nødvendige dokumentation.  
 
I reglen stiller Hillerød Spildevand A/S krav om, at der i en ansøgning dokumenteres følgende: 
 At der udøves et erhverv på ejendommen – dokumenteres ved SE- eller CVR-nummer. 
 At der er installeret hoved- eller bi-måler til registrering af vandmængden, der medgår i 

produktionen eller ikke ledes til kloak – dokumenteres ved oplysning om måler nr. samt erklæring 
fra en autoriseret VVS-installatør. 

 Bimåler skal være typegodkendt i følge betingelserne i det til en hver tid gældende 
 måleteknisk direktiv, herunder regelmæssig kontrol. 
 Bimålere skal anbringes frostfri. 
 Bimålere plomberes efter installation af Hillerød Spildevand A/S. 
 At afløb i forbindelse med erhvervet ikke er sluttet til kloakken – dette dokumenteres ved en 

erklæring fra en autoriseret kloakmester. 
 
Bimåleren skal indgå i samme kontrolordning som Hillerød Forsynings øvrige afregningsmålere i drift. 
 
Hillerød Spildevand A/S eller dennes repræsentant skal til enhver tid have adgang til kontrol og 

eventuel udskiftning af måleren i det omfang, Hillerød Spildevand A/S finder det nødvendigt. 

Ejeren/brugeren af ejendommen må – uden at modtage vederlag herfor – tåle de ulemper, der kan 
være forbundet med fremtidige kontrol- eller udskiftningsarbejder. 
 
Det er ansøger, som skal afholde alle udgifter i forbindelse med opsætning og eventuelt udskiftning af 
bimåler. 
 



 

 

Ansøger skal efter godkendelse af ansøgningen fremover aflæse målerne og indberette resultatet til 
Hillerød Spildevand A/S i forbindelse med den årlige aflæsning. 
 
Fradraget kan opnås fra den dato, godkendelsen udstedes af Hillerød Spildevand A/S. 

 
Fritagelsen gælder, så længe produktionen fortsætter, eller til du flytter. Du er forpligtet til at give 
Hillerød Spildevand A/S besked, hvis dine forhold ændrer sig.  
 
Fritagelsen gives ikke med tilbagevirkende kraft. 
 



 

 

Ansøgning og aftale om godkendelse af erhvervsmæssigt fritaget 

vandafledningsbidrag, jf. Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand 
A/S, kapitel 3.B.2. og 3.B.3 

 
 
Virksomhedsejerens navn:__________________________________________ 
 
Ejendom, som ønskes fritaget (adresse eller matrikel):____________________ 
 
Erhverv (beskrivelse, f.eks. husdyrhold, kreaturer): _____________________ 
 

Findes der beboelse på ejendommen (sæt X) Ja � / Nej � 
 

CVR- eller SE-nr.:________________ 
 
Målere (udfyldes af Hillerød Vand A/S) 
Hovedmåler nr.:___________ Aflæst den ________ Målerstand__________ 
 

Hovedmåler registrerer ejendommens samlede forbrug af vand. 
fritages (sæt X) �, måleraflæsning m3:______ 
 
Bimåler nr.:___________, Aflæst den ________ Målerstand__________ 
 
Bimåler tæller: 

Den mængde, som skal fradrages spildevandsafgift af (sæt X) ___ 
Den mængde, der skal betales spildevandsafgift af (sæt X) ___ 
fritages (sæt X) �, måleraflæsning m3:______ 
 
Målere til registrering af erhvervsmæssigt fritaget forbrugt vand er placeret og 
installeret efter gældende regler og forskrifter VVS-erklæring vedlagt  
 

Afløbsforhold 
Der er ikke afløb til kloakken fra tappesteder tilsluttet en måler, der ønskes fritaget for 
afledningsbidrag. 
 
Autoriseret kloakmester erklæring vedlagt (sæt X)  
 
 

 
Ansøgers underskrift: 
Dato:  
 
____________________ 
 

Ansøgning godkendt:  Installation godkendt: 
Dato:   Dato: 
 
 

____________________                     _____________________ 
Hillerød Spildevand A/S  Hillerød Vand A/S 
 


