Regulativ for opsætning af vandmålere til afregning af
vandafgift og spildevandsafgift til Staten på ejendomme med
egen brønd eller boring.

Vedtaget af Hillerød Byråd den 29. august 2012

1. Indledende bestemmelser
§1.1 Vandafgift
Ifølge vandafgiftsloven skal der betales afgift til Staten af ledningsført vand, der forbruges her i
landet, såvel fra vandværker som fra lokale boringer og brønde.
Ejere af ejendomme, der alene forsynes fra ikke-almene vandværker (færre end 10 aftagere) eller
fra egen boring/brønd skal betale vandafgift til kommunen efter et standardforbrug på 170 m3 om
året pr. helårsboligenhed og 70 m3 for andre boliger.
Kommunen kan bestemme at vandafgiften i stedet kan afregnes efter målt forbrug.

§1.2 Spildevandsafgift
Ifølge Spildevandsafgiftsloven skal der for ejendomme, der ikke er tilsluttet et registreret
spildevandsanlæg, opkræves spildevandsafgift. Spildevandsafgiften opkræves af den kommune,
hvor ejendommen er beliggende.
Kommunen kan bestemme at ejendommens afregning af spildevandsafgiften til kommunen
kan/skal afregnes på grundlag af vandmåler.

§1.3 Fælles retningslinjer for vandmålere til vandafgift og spildevandsafgift.
Hillerød Kommune har besluttet, at den enkelte ejer efter accept fra Hillerød Forsyning A/S kan
betale vandafgift og spildevandsafgift til Staten efter et målerregistreret forbrug. Kravene til
vandmålerne er de sammen, hvad enten der er tale om vandafgift eller spildevandsafgift.

2. Vandmålere
§2.1 Måleropsætning
For en bolig er det frivilligt, om afgiften afregnes efter fast eller målt forbrug.
Når der først er opsat en vandmåler der er godkendt til afregning af vandafgift, jf. §2.2, skal
afregning fremover ske efter det målte forbrug.
Ejeren sørger selv for at kontakte en autoriseret VVS-installatør for opsætning og montering af
vandmåleren.
Vandmålerens placering skal synes og vandmåleren skal plomberes af Hillerød Forsyning A/S.

VVS-installatøren skal indsende nedenstående oplysninger om vandmåleren til Hillerød Forsyning
A/S, Ægirsvej 4, 3400 Hillerød.




Målernummer
Målertype, størrelse og placering
Aflæsning af måleren ved opsætning.

Til brug for anmeldelse af den nye måler skal ”Skema for indberetning af ny vandmåler” benyttes.
Skemaet findes på Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning A/Ss hjemmesider.
Alle omkostninger i forbindelse med opsætning, ændring af installationer og køb af vandmåler
betales af ejeren.
Hvis flere boligenheder forsynes fra samme anlæg eller boring, skal de alle være omfattet af
målerordningen.

§2.2 Vandmåleren
Vandmåleren skal være godkendt i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse
om kontrol med vandmålere der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.

§2.3 Placering
Vandmåleren skal til stadighed være let tilgængelig, let at skifte og nem at aflæse.
Vandmåleren opsættes frostfrit i boligen eller i en målerbrønd.
Vandmåleren placeres efter evt. filteranlæg og evt. hydrofor. Der må IKKE være aftapningsmulighed
før vandmåleren.
Målerbrønde skal være forsynet med et forsvarligt dæksel, og ejeren skal holde brønden ren og tør.

§2.4 Udskiftning af vandmåleren
Vandmåleren skal udskiftes efter en årrække for at sikre korrekt måling.
Målere der er mindre end Qn10 udskiftes mindst hvert 6. år (dette er typisk målere der benyttes i
almindelige husstande). Målere der er større end eller lig Qn10 udskiftes mindst hvert 4. år.
Grundejeren skal sørge for at udskiftningen foretages på samme betingelser som nævnt i §§2.1 og
2.2. Hillerød Forsyning A/S vil efter udløb af målerens levetid fremsende en rykker for udskiftning af
måleren.

Såfremt målerudskiftning ikke udføres vil opkrævning efter fasttakts blive genindført uden
yderligere varsel.

3. Administration
§3.1 Aflæsning
Vandmåleren aflæses årligt efter Hillerød Forsyning A/S bestemmelser.

§3.2 Kontrol
Hillerød Forsyning A/S fører kontrol med opgørelsen af det afgiftspligtige vandforbrug.
Hillerød Forsyning A/S kan træffe afgørelse om, at muligheden for at betale afgift efter målt forbrug
kan bortfalde, såfremt det konstateres at de stillede krav til måleren ikke længere er opfyld, eller at
der ikke sker aflæsning.
Hillerød Forsyning A/S kan udføre kontrolaflæsning af måleren og kontrollere, om plomben er
brudt.

§3.3 Administrationsgebyr
Der opkræves administrationsgebyr, som ikke må overstige udgifterne ved ordningen.
Administrationsgebyret fremgår af Takstblad for Hillerød Forsyning A/S.

§3.4 Flere oplysninger
Eventuelle spørgsmål vedr. opsætning af vandmålere til afregning af vandafgift og spildevandsafgift
kan rettes til:
Hillerød Forsyning A/S
Ægirsvej 4
3400 Hillerød
Tlf. 48 23 10 00
Telefontid:
Mandag til torsdag kl. 07.00 til 15.00
Fredag kl. 07.00 til 14.30

