
Ansøgning om

bimåler

Ellegårdvej 8   
6400 Sønderborg  

Tel. 8843 5300
info@sonfor.dk
www.sonfor.dk

Undertegnede ansøger om fritagelse for betaling af spildevandsbidrag 
eller vandafledningsbidrag for vand, der bruges til erhverv og ikke afledes 
til afløbssystem, som er ejet af Sønderborg Forsyning.

Bimåleren skal bruges som dokumentation, jf. Betalingsloven § 2a, stk. 5.

Kundenummer:

Navn:

CVR nummer:

Forbrugstedets adresse:

Telefonnummer:

Evt. e-mail:

Dato og underskrift

Jeg er indforstået med:

• at få installeret en bimåler fra Sønderborg Forsyning samt afholde udgiften til køb af denne.
Prisen for en almindelig Qn 2,5 måler kan findes i takstbladet på www.sonfor.dk. Ved større
målere oplyses prisen ved forespørgsel.

• at betale for, at en autoriseret VVS-installatør installerer bimåleren samt tilbageløbssikring og
dokumenterer, at det kun er til vand, som indgår i produktion.

• at betale et gebyr for etablering af reduktionsaftale i henhold til gældende takstblad.
• at Sønderborg Forsyning opkræver et fast årligt bidrag i henhold til gældende takstblad.
• at Sønderborg Forsyning til enhver tid har ret til at inspicere og aflæse bimåleren.
• at bimåleren skal udskiftes efter 14 år, og der i den forbindelse skal købes og monteres en ny

måler på samme måde som ved ny installation.

Beskrivelse af hvad vandet bruges til:

Udfyldes af ansøgeren:



Udfyldes af VVS-installatøren:

Udfyldes af Sønderborg Forsyning:

VEJLEDNING:

1. Ansøger udfylder første side og returnerer hele skemaet til Sønderborg Forsyning pr. brev eller mail.
2. Sønderborg Forsyning afgør, om der kan bevilges fritagelse og sender skemaet retur til ansøger.
3. Hvis fritagelsen er bevilget, får ansøgeren en autoriseret VVS-installatør til at installere bimåleren

samt tilbageløbssikring.
4. VVS-installatøren udfylder sin del af skemaet og sender hele skemaet retur til Sønderborg Forsyning

pr. brev eller mail.
5. Ved fremtidige afregninger vil der ikke blive opkrævet spildevandsbidrag eller vandafledningsbidrag

for det målte vand.

Der er på ovennævnte adresse monteret en bimåler samt egnet tilbageløbssikring. Bimåleren måler kun vand, 
der bliver brugt til erhverv og dermed ikke udledt til Sønderborg Forsynings afløbssystem, septiktank el. lign.

Afgørelse og bemærkninger:

Dato og underskrift:

Dato:

Målernummer:

Målerstand:

Dato:

Eventuelle bemærkninger:

Stempel og underskrift:




