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DI, Landbrug og Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug 

Skanderborg, den 7. oktober 2013

Oplysning til virksomheder med stort vandforbrug om tilmelding til trappemodel – 
husk frist 15. oktober 2013  

Den nye trappemodel er nu trådt i kraft, og virksomheder med vandforbrug større end 500 m3 skal pr. 15. ok-

tober have tilmeldt sig ordningen for at være berettigede til at opnå reduktion i vandafledningsbidraget. 

 

I forbindelse med at fristen snart udløber, skal DANVA med dette brev opfordre til, at I som virksomhedernes 

brancheorganisationer sikrer tilstrækkelig oplysning til de virksomheder, som er berettigede til rabatten. Det 

er DANVA bekendt, at mange vandselskaber som en ekstra service til de store vandforbrugende kunder selv 

har iværksat oplysning til virksomhederne i lokale medier, men det er samtidig vores vurdering, at det langt 

fra er alle vandselskaber, som har iværksat denne information. Dette er helt i overensstemmelse med lovgiv-

ningen, som ikke pålægger vandselskaberne at sikre denne information, men alene pålægger virksomheder 

selv at tage ansvaret for rettidig tilmelding.  

 

Det er efter de nye regler en betingelse for at få afregnet vandafledningsbidrag for 2014 efter trappemodel-

len, at ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende, tilmelder sig senest den angivne frist. 

Det er således ikke muligt for en virksomhed at blive afregnet efter trappemodellen ved at ansøge det spil-

devandsselskab, virksomheden er tilsluttet. Ejendomme, der ikke tilmelder sig, mister retten til at få reduceret 

deres vandafledningsbidrag for 2014. 

 

Der har været mange spørgsmål til de nye regler på spildevandsområdet og i den forbindelse vil det være 

fordelagtigt, om det i informationsskrivelsen fremgår, at spørgsmål skal rettes til Naturstyrelsen. På 

www.trappetilmelding.dk kan man læse om lovgrundlaget for trappemodellen. Der er også henvisninger til 

vejledende materiale samt kontaktoplysninger på Naturstyrelsen, der er den ansvarlige myndighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Carl-Emil Larsen 

DANVA 


