Særbidrag
Beregning og implementering

EnviDan tilbyder rådgivning i forbindelse med beregning og
implementering af de lovpligtige opkrævninger af særbidrag.

Det siger loven

Viden og kompetencer

EnviDan har mange års erfaring med beregning af særbidrag
og analyse af spildevand og spildevandsanlæg, og derfor er
det også en naturlig del af vores produktpalette, at tilbyde
udarbejdelse af betingelserne for opkrævning af særbidrag.
Vi har både den anlægstekniske viden og de biokemiske
kompetencer til at vurdere anlæggene og spildevandssammensætningen, for på den måde at hjælpe forsyningsselskaber fra de indledende vurderinger af anlæg og industrier
og frem til den endelige opkrævning af særbidrag med
tilhørende dokumentation.
Med udgangspunkt i den nye særbidragslovgivning og vore
kompetencer sikres en ensartet opkrævning som dækker
forsyningens faktiske meromkostninger ved håndtering og
behandling af særligt forurenet spildevand.

Lovgivningsmæssigt skal spildevandsforsyningsselskaber
med virkning fra 1. januar 2015 for ejendomme, hvorfra der
afledes særligt forurenet spildevand, opkræve særbidrag
i overensstemmelse med dels § 2 a, stk. 9, i lov om
betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.,
dels bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om
særbidrag for særligt forurenet spildevand.
Spildevandsforsyningsselskabet skal i henhold til Bekendtgørelse af lov om betalingsregler § 2 a, stk. 9, påligne
særbidrag såfremt tilledningen giver anledning til særlige
foranstaltninger i forbindelse med anlæggenes etablering
og drift.
Bekendtgørelse om særbidrag fastsætter regler for
opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet
spildevand, for udgifter der kan henføres til rensning af
særligt forurenet spildevand og for opgørelse, opkrævning
og dokumentation samt for forsyningens administration
heraf.

Processen

Med udgangspunkt i den nye lovgivning og vores viden om
spildevand og drift af renseanlæg, kan vi identificere de
parametre, som medfører meromkostninger, og beregne
særbidraget herfra. Vi tager udgangspunkt i det enkelte
forsyningsområde og beregner størrelsen af særbidraget
for den enkelte industri, som tager hensyn til det enkelte
anlægs drift samt spildevandssammensætning.
Står forsyningen på bar bund i forhold til hvilke industrier,
der potentielt skal pålignes særbidrag i forsyningens område
tilbyder vi ligeledes en screening af industrierne med baggrund i eksisterende tilslutningstilladelser samt vandforbrug.

Kontakt os og kom godt igang

Det er lovpligtigt for forsyningerne at pålægge særbidrag hos
særligt forurenende virksomheder i overensstemmelse med
gældende særbidragslovgivning. Det anbefales at der årligt
følges op på grundlaget for beregningerne og evt. ændringer
hos industrierne, kontakt derfor:
Procesingeniør Stine Lundbøl Vestergaard på
tlf.: 26 77 42 74 eller mail slv@envidan.dk.
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