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Ansøgning om spildevandstilladelse og etablering af 

fedtudskilleranlæg 

 

Virksomhed 

Virksomhedens navn CVR-nr. 

Adresse  Postnummer og by 

Matrikelnummer og ejerlav Tlf.nr. 

E-mail Kontaktperson og tlf.nr. 

Grundejer navn og adresse 

 

 

Kloakmester 

Navn Adresse og postnummer 

Tlf.nr. E-mail 

Evt. VVS navn (ved mindre overjordiske 

fedtudskilleranlæg) 
VVS tlf.nr. 

Center for Plan & Miljø 
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Fedtudskilleranlæg 

Fedtudskiller: 

Kapacitet:  l/s  Opsamlingsvolumen: liter  

Type/fabrikat: 

Overjordisk fedtudskiller:                          ☐ Ja                  ☐ Nej 

Slamfang: 

Størrelse  m3 Type/fabrikat: 

Prøvetagningsbrønd                                  ☐ Ja 

eller                  

integreret prøvetagningsbrønd                ☐ Ja 

(Faxe Kommune stiller krav om etablering af prøvetagningsbrønd eller integreret prøvetagningsbrønd) 

 

 

Spildevand 

Følgende tilsluttes anlægget: 

☐ Kogekar:   stk. ☐ Vippekar: stk. 

☐ Vask med vandlås: stk.  ☐ Højtryksrenser/damprenser: stk. 

☐ 1-kammeropvaskemaskine: stk.  ☐ 2-kammeropvaskemaskine: stk. 

☐ Vippestegepande:  stk. ☐ Fast stegepande: stk. 

☐ Friture:  stk. 

☐ Anden tilledning: 

Projektet 

Beskrivelse af virksomhedens indretning og aktivitet i køkkenet:  
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Den samlede spildevandsbelastning er beregnet til:    l/s 

Det årlige forbrug af spildevand:                                                                                                            m3 

Andre faktorer: 

Temperaturen i tilløbet til udskilleren:                     ☐ Altid ≤ 60 °C  ☐ > 60 °C 

Brug af sæbe-rensemiddel:     ☐ Ja   ☐ Nej 

Hvilken slags fedt tilledes til fedtudskilleren:  

Type afløb og størrelse (mm):              

Mængden af spildevand pr. døgn:                           liter      

Arbejdstid pr. døgn:                                                     timer 

Antallet af tappesteder og produktionsudstyr:               

Antal måltider pr. dag:  

 

 

Vaske- rengøringsmidler og sæbe  

Produktnavn  Anvendelse Årligt forbrug (liter) 

   

   

   

   

   

   

   

Sikkerhedsdatablade vedlægges som bilag 

(Sikkerhedsdatablade er en beskrivelse af hvad vaske-  rengøringsmidler og sæber indeholder af stoffer og stoffernes 

egenskaber) 
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Tag- og overfladevand  Sanitært spildevand 

Hvordan håndteres tag- og overfladevand? Hvor afledes sanitært spildevand til? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

 Situationsplan (plan over virksomhedens bygninger og indretning) 

 Opdateret kloaktegning  

(indtegnet spildevand- og regnvandsledninger, afløb, udskilleranlæg, slamfang og 

prøvetagningsbrønd)  

 CE-mærkning og produktblad på fedtudskiller og slamfang 

 Dimensioneringsberegning af fedtudskiller og slamfang 

 Datablade for vaske- rengøringsmidler og sæber 

Bemærkninger 
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Underskrift 

Virksomhed Dato  

Kloakmester Dato  

Ansøgningen sendes til Natur & Miljø i Faxe Kommune:  

naturogmiljoe@faxekommune.dk 

Færdigmelding af kloakarbejde:  

Færdigmeldingen skal indeholde færdigmeldingsblanket og opdateret kloaktegning og sendes til:  

naturogmiljoe@faxekommune.dk 

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk
mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk
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Vejledning 

Kontakt kloakmester 

Der er visse punkter i ansøgningsskemaet, som først kan udfyldes, når placeringen af fedtudskilleren 

ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at 

kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes 

oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan. 

Hos virksomheder med mindre overjordiske fedtudskilleranlæg, skal installationen udføres af en 

autoriseret VVS’er. Når VVS-arbejdet er færdigt, skal der indsendes en færdigmelding med 

beskrivelse(evt. billede) af VVS-arbejdet.  

Sagsbehandling 

Når der søges om spildevandstilladelse(tilslutningstilladelse), er det vigtigt at søge i god tid, da der er 

sagsbehandlingstid hos Faxe Kommune. For at opnå en hurtig sagsbehandlingstid, er det vigtigt at 

alle oplysninger fremgår i ansøgningen. 

 

Sagsbehandlingstiden er 3-6 måneder. Vi kigger på den så hurtigt som muligt, når vi har modtaget 

alle oplysninger.  

Andet 

Hvis virksomheden har andet spildevand end processpildevand og regnvand, f.eks. klorholdigt vand 

fra swimmingpool, boblebad o. lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes det 

håndteres.  

 

Kontaktoplysninger til Faxe Kommune:  

Center for Plan og Miljø 

Frederiksgade 9 

4690 Haslev 

 

Telefon til Natur & Miljø: 56203071 

Mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk 

 

mailto:naturogmiljoe@faxekommune.dk

