
3.3. Input-output: Vand
3.3.1 Vandkilder

Angiv alle virksomhedens 
vandkilder.

Angiv alle virksomhedens 
udgifter til vand fra de 
pågældende vandkilder.

Angiv virksomhedens årlige 
forbrug af vand fra de 
pågældende vandkilder.

Bemærk at enheden ikke bør 
ændres (1 m3 = 1000 liter

Kommentér gerne

Nummer Vandkilde (input) Omkostninger (DKK/år) Mængde/år Enhed Kommentar

Vandkilde-1 Postevand/rent grundvand DKK 50.000  5.000 m3

Vandkilde-2 Opsamlet vand fra tage DKK 0  3.000 m3

Vandkilde-3 Teknisk vand DKK 500  5.000 m3

Vandkilde-4
m3

Vandkilde-5
m3

Vandkilde-6
m3

Vandkilde-7
m3

Total Total
DKK 50.500,00 13000 m3

3.3.2 Vandforbrug

Angiv de forskellige formål, til 
hvilke virksomheden anvender 
vand.

Angiv nummeret på de 
vandkilder hvor vandet til de 
pågældende formål kommer 
fra (jvf. A6:A12).

Angiv virksomhedens årlige 
forbrug af vand fra de 
pågældende vandkilder til de 
pågældende formål.

Bemærk at enheden ikke bør 
ændres (1 m3 = 1000 liter

Kommentér gerne

Nummer Vandforbrug (anvendelser) Vandkilde Mængde/år Enhed Kommentar

Vandforbrug-1
m3

Vandforbrug-2
m3

Vandforbrug-3
m3

Vandforbrug-4
m3

Vandforbrug-5
m3

Vandforbrug-6
m3

Vandforbrug-7
m3

Total
0 m3

3.3.3 Spildevand

Angiv de forskellige typer 
spildevand virksomheden 
udleder.

Såfremt spildevandet udgør en 
indtægt for virksomheden, 
angiv beløbet med et - (minus) 
foran. Hvis 
omkostninger/indtægter ikke er 
kendt angiv med 0 (nul).

Såfremt spildevandsmængden 
ikke er kendt, angiv med 0 
(nul).

Bemærk at enheden ikke bør 
ændres (1 m3 = 1000 liter

Kommentér gerne

Nummer Spildevand (output) Håndteringsomkostninger 
(DKK/år)

Mængde/år Enhed Kommentar

Spildevand-1
m3

Spildevand-2
m3

Spildevand-3
m3

Formålet med disse spørgsmål er, at få et kendskab til hvilke typer vand I anvender, samt hvor store udgifter I har til vand.

Formålet med disse spørgsmål er, at få et kendskab til hvad I bruger vand til.

Formålet med disse spørgsmål er, at få et kendskab til hvilke spildevandstyper og hvor meget spildevand I har.



Spildevand-4
m3

Spildevand-5
m3

Spildevand-6
m3

Spildevand-7
m3

Spildevandsomkostninger 
Total

Total

DKK 0,00 0 m3
Samlede vandomkostninger 
(DKK/år)
DKK 50.500,00



3.3.3.2 Afledning

Har virksomheden vand, der 
ikke afledes til kloak?

Hvis ja, får virksomheden da 
reduceret 
vandledningsafgiften?

Kommentar Kommentar

3.3.4 
Mulighedsvurdering
Input/Output - Vand

UDFYLDNING OK

3.3.4.1
Vi kan reducere vores 
vandforbrug.

3.3.4.2
Vi kan bruge sekundavand 
(f.eks. fra tage) som 
erstatning for vores 
nuværende vandkilder 
(f.eks. postevand).

3.3.4.3
Vi kan genanvende vores 
spildevand internt i 
virksomheden.

3.3.4.4
Der er virksomheder i 
nærheden, som kan bruge 
vores spildevand.

3.3.4.5
Vi kan bruge spildevand fra 
virksomheder i nærheden.

3.3.4.6
Hvor effektiv ift. vandforbrug er 
virksomheden sammenlignet med 
andre virksomheder i branchen?

5 5 3 5 4 3
Meget enig = 5
Enig = 4
Hverken enig eller uenig = 3
Uenig = 2
Meget uenig = 1

Meget enig = 5
Enig = 4
Hverken enig eller uenig = 3
Uenig = 2
Meget uenig = 1

Meget enig = 5
Enig = 4
Hverken enig eller uenig = 3
Uenig = 2
Meget uenig = 1

Meget enig = 5
Enig = 4
Hverken enig eller uenig = 3
Uenig = 2
Meget uenig = 1

Meget enig = 5
Enig = 4
Hverken enig eller uenig = 3
Uenig = 2
Meget uenig = 1

Meget mere effektiv = 1
Mere effektiv = 2
Hverken mere eller mindre effektiv = 3
Mindre effektiv = 4
Meget mindre effektiv = 5

Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar Kommentar

Formålet med disse spørgsmål er, at finde ud af hvad I selv ser af muligheder ift. jeres vandforbrug. Angiv hvor enig I er I følgende udsagn.

Formålet med disse spørgsmål er, at finde ud af om virksomheden I øjeblikket betaler afledningsafgift for vand, som ikke afledes til kloak.
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