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Ansøgning om bimåler til nedslag i 
afregning af vandafledningsafgift
Vejledning og krav for godkendelse af ansøgning er anført på bagsiden.

Det er vigtigt, at alle felter markeret med ✱ udfyldes korrekt. 
Ansøgningen sendes underskrevet til forbrug@lollandforsyning.dk.

Når ansøgning er modtaget, vil ejer blive kontaktet hurtigst muligt 
for nærmere aftale om besigtigelse af installationen.

Ejer skal selv bekoste evt. ombygning af installationen.

Udfyldes af EJER

Forbrugsadresse ✱

Postnr. ✱ By ✱

Matr. nr.✱ Ejerlav✱

Ejers navn ✱ CVR nr. (kun erhverv)✱

Adresse ✱

Post nr.✱ By✱

Tlf. nr.✱ E-mail

Kontaktperson✱

Bolig
Blandet, bolig og erhverv

Erhverv

Ejendommen er kloakeret

Ejendommen er ikke kloakeret (septiktank)

Beskrivelse af formålet for bimåleren:

Placering af bimåler✱

Underskrift

Dato Underskrift - ejer

mailto:forbrug@lollandforsyning.dk
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Vejledning om opsætning:

Bimåleren skal monteres på vandinstallationen, således at den måler det vand, der enten løber til kloakken, eller der bruges i 
produktionen/landbruget/til dyreholdet. 

Installationsarbejdet skal udføres af autoriseret VVS-installatør.

Der gives tilladelse til opsætning af bimåler fra Lolland Spildevand A/S, hvis minimum et af følgende krav er opfyldt:

• Ejendommen er forsynet med egen brønd og samtidig er tilsluttet offentlig kloak.

• Der drives erhvervsvirksomhed fra ejendommen, hvor vand indgår i produktionen.

• Der drives landbrug, og ejendommen er registreret som landbrug uden dyrehold.

• Der holdes erhvervsmæssig dyrehold1 på ejendommen.

Der gives tilladelse til opsætning af en privat bimåler, hvis minimum et af følgende krav er opfyldt:

• Ejendommen er forsynet med egen brønd og er ikke kloakeret.

• Der drives erhvervsvirksomhed fra ejendommen, hvor vand indgår i produktionen.

• Der drives landbrug, og ejendommen er registreret som landbrug uden dyrehold.

• Der holdes erhvervsmæssig dyrehold1 på ejendommen.

1 Erhvervsmæssig dyrehold betegnes som dyrehold større end: 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 
2 søer med opfedning af 5 slagtesvin, 10 får med lam, 10 geder med kid, 30 høns, 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller tilsvarende 
størrelse af andre former for dyrehold.
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