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Ansøgningsskema  

Opsætning af bimåler 

Ansøgers navn og adresse Skema indsendes til 

 
 
 
 
 

Hedensted Spildevand A/S 
regning@hspv.dk 

Ørumvej 48 
8721 Daugaard 

Udfyldes af ejendommens ejer: 

Navn: 

Vejnavn og hus nr.: 

Post nr. og by: Tlf. nr.  

Ejendomstype: Afkryds 

Ejendom med egen boring/ afledning til kloak   

Bolig  Erhverv  Landbrug  

Oplysning om erhverv: 

CVR nr.: 

Branche nr.: 

Beskrivelse af, hvilket forbrug der skal måles af bimåler: 

 

 

 

 

Evt. bemærkninger: 

 
 
 
 
 
 
 
___________________                          _________________________________________________ 
              Dato                                                                              Ansøgers underskrift 
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Hvem kan opsætte en bimåler? 
• Ejendomme der har erhvervsproduktion (er CVR registreret), hvor det vandforbrug, der ønskes 

fradrag for, skal kunne henregnes til erhvervsdelen (CVR), det vil sige den primære 
drift/produktion på ejendommen. 

 
• Ejendomme med egen boring og som tilleder til kloaksystemet. 
 
 
Fast årligt gebyr pr. bimåler monteret i eksisterende installationer: 
• 2,5 m3 måler    440,00 kr. 
• 6 m3 måler    740,00 kr. 
• 10 m3 måler 1.040,00 kr. 

 
 
Udlevering af bimåler: 
• Hedensted Spildevand sørger for opsætning af bimåler. (Autoriseret VVS installatør) 

 
 
Fejl på udleveret bimåler: 
Såfremt der er fejl på en af Hedensted Spildevand udleveret bimåler og det ved ekstern afprøvning 
konstateres, at fejlen er Hedensted Spildevands, betales den eksterne afprøvning af Hedensted 
Spildevand. Ellers betaler borgeren selv. Hedensted Spildevand betaler for almindelig vedligehold, 
dog ikke i tilfælde af frostsprængninger 
 
 
Aflæsning af bimåler: 
Aflæsning af bimåler sker ved aflæsningskort fra Hedensted Spildevand. 
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