Ansøgning om opsætning af bimåler
Læs vejledningen sidst i ansøgningen, før du udfylder selve ansøgningen.
Ansøgning
Jeg/vi søger om tilladelse til opsætning af bimåler til refusion af vandafledningsbidrag på
produktionsvand.
Ansøgningen gælder for
Adresse:
Matrikelnummer:
☐ Der er allerede opsat en bimåler på adressen
Målernummer:
Aflæsning af måler:
Måleren er opsat den:
Installationsdato:
☐ Plombering udført
☐ Der er endnu ikke opsat en bimåler på adressen
Beskriv, hvad produktionsvandet skal bruges til:

Virksomhedsoplysninger
CVR-nummer:
Virksomhedstype:

Ejers navn:
Adresse:
Telefonnummer:
Mail:

☐ Landbrug
☐ Produktionsvirksomhed
☐ Andet:

VVS-installatør
CVR-nummer:
Firmanavn:
Adresse:
Telefonnummer:

Underskrift og stempel
Ejer og VVS-installatør erklærer sig på tro og love enig i, at betingelserne i vejledningen er opfyldt.
Dato:

Dato:

Ejers underskrift

VVS-installatørs underskrift og stempel
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Kortskitse (situationsplan)
VVS-installatøren skal tegne en skitse (se eksempel i vejledningen), der indeholder placering af
 nordpil
 bygning og evt. vej eller indkørsel
 vandstik
 vandmåler
 bimåler
 rørføring
 målerbrønd, hvis der er en
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Vejledning til ansøgning om opsætning af bimåler
Dit firma kan ifølge afsnit 4.3.4 til afsnit 4.3.6 i Vandmiljø Randers’ Betalingsvedtægter for
spildevandsanlæg få refusion af vandafledningsbidraget for firmaets produktionsvand.
Produktionsvand er vand, der ikke ledes ud i kloaksystemet.
Regler for opsætning af bimåler
For at få refusion skal du lede produktionsvandet igennem en bimåler. Vandmiljø Randers giver
refusion, hvis følgende er opfyldt og godkendt af os:
-

Firmaet, der søger om opsætning af bimåler til refusion af produktionsvand, skal være
momsregistreret.
Bimåleren skal være typegodkendt efter EU's regler.
Du skal aftale placeringen af bimåleren med Vandmiljø Randers, som også skal godkende
placeringen. Placeringen skal tydeligt fremgå af situationsplanen i ansøgningen.
En autoriseret VVS-installatør skal opsætte bimåleren, og det skal være uden udgift for
Vandmiljø Randers.
VVS-installatøren skal dokumentere, at vand fra tappesteder efter bimåleren ikke ledes ud i
kloaksystemet.
Bimåleren indgår i den almindelige kontrolordning, hvilket betyder, at en autoriseret VVSinstallatør skal kontrollere eller udskifte måleren hvert 6. år. Du har selv ansvar for, at
måleren bliver kontrolleret eller udskiftet.

Sådan får du refusion på produktionsvand
Du skal udfylde ansøgningen, og din VVS-installatør skal udfylde kortskitsen på side 3. Når kortskitsen
er udfyldt, og når du som firmaets ejer og VVS-installatøren har underskrevet dette dokument,
sender du ansøgningen til Vandmiljø Randers, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.
Tegning til ansøgningen
Vi giver dig her et eksempel på, hvordan en kortskitse til ansøgningen kan se ud:
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Udfylder du ansøgningen i papirform, skal du sikre dig, at det, du skriver, er læsbart.
Placering af bimåler
VVS-installatøren skal opsætte bimåleren, så den måler produktionsvandet, altså den vandmængde,
du søger fritagelse for.
I nogle få tilfælde er en sådan placering ikke mulig eller uforholdsmæssig dyr. Her kan Vandmiljø
Randers give tilladelse til, at bimåleren i stedet måler den mængde vand, der afledes til kloak, og som
du derfor skal betale afgift for.
Efter opsætning af bimåler
Når du har fået en tilladelse til opsætning af bimåler, skal du sikre dig, at VVS-installatøren udfylder
og indsender blanket med måleroplysninger og målernummer til Vandmiljø Randers. Blanketten
finder du på www.vmr.dk under Selvbetjening og Forbrug og regning.
Tilladelsen
Muligheden for at få refusion for vandafledningsbidrag gælder først fra den dato, hvor Vandmiljø
Randers har givet tilladelsen. Datoen vil fremgå af det brev, du får fra Vandmiljø Randers.
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