Ansøgning om afledning via
fedtudskiller
Hvor skal der etableres fedtudskiller?
Hvis du skal aflede fedtholdigt spildevand til kloak, skal du søge om tilladelse til afledning via fedtudskiller.
Som udgangspunkt skal du etablere en fedtudskiller, hvis din virksomhed er omfattet af en eller flere af
disse kategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erhvervsmæssige køkkener, kroer, kantiner, hoteller, restauranter
Cateringfirmaer
Grillbarer, pizzariaer, fast food salgssteder
Levnedsmiddelvirksomhed
Slagteri/slagter
Bageri/konditori
Forretninger med tilberedning af varm mad
Institutioner med tilberedning af varm mad, f.eks. børnehaver, bosteder, plejehjem og skoler.

Det er Bornholms Regionskommunes vurdering, om der skal etableres fedtudskiller på den enkelte
virksomhed.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse til fedtudskiller?
En ny fedtudskiller kræver altid tilladelse fra Bornholms Regionskommunes spildevandsmyndighed. Hvis du
allerede har en fedtudskiller, som du har opnået tilladelse til, kræver det en revideret tilladelse, hvis du
ønsker at ændre væsentligt ved et eksisterende fedtudskilleranlæg. En ændring kan f.eks. være, hvis du
ændrer på de fysiske rammer af anlægget fx en ny brønd, et nyt slamfang, hvis du ændrer på
spildevandsmængden eller hvis sammensætningen af spildevandet ændrer sig. Kommunen foretager den
konkrete vurdering af om ændringen er væsentlig (jf. § 2 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.
efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4).
Der skelnes mellem forskellige spildevandstyper: sanitært spildevand, regnvand og procesvand fra erhverv.
Der må ikke ledes sanitært spildevand og regnvand til fedtudskiller.

Orientering
Som følge af persondataforordningen, databeskyttelsesloven og lov om retssikkerhed skal kommunen som
dataansvarlig gøre opmærksom på følgende:
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til offentlige myndigheder
m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Alle oplysninger kan
indhentes og videregives i elektronisk form.

ANLÆGSADRESSE
Vejnavn og husnummer
Postnummer
BRUGER / ANLÆGSEJER
Navn
Hvis anden adresse end ovenstående
Telefonnummer
e-mail
CVR-nummer (hvis virksomhed)
Er bruger ejer eller lejer på adressen?

Ejer
Lejer

Hvis brugeren er lejer på adressen: Er der
vedlagt en fuldmagt fra grundejer?

Ja

KONSULENT
Er konsulenten autoriseret kloakmester

Konsulent navn og firmanavn
Adresse
Telefonnummer
E-mail

Virksomheden

Virksomhedstype
Beskrivelse af aktivitet, der afleder fedt til kloak

Ja
Nej

Placering af fedtudskiller

Antal installationer og afløb, der skal aflede
spildevand til fedtudskiller
Anvendes der rengøringsmidler på afløb, der skal
aflede til fedtudskilleren?
Placering af fedtudskiller

Ja
Nej
Udendørs
Indendørs, nedgravet (hvis udendørs ikke er
muligt)
Indendørs, under vask (hvis udendørs eller
nedgravet ikke er muligt)

Hvis placering indendørs:
Begrundelse for, at placering udendørs ikke er
muligt
Hvis placering indendørs:
Placeres fedtudskilleren i et rum, hvor der
tilberedes mad?
Placering af slamfang

Etableres der prøvetagningsbrønd efter
fedtudskiller?
Tilsluttes spildevandet efter fedtudskilleren til
forsyningens kloaknet eller til privat
spildevandsløsning?
Er der vedlagt en kloaktegning, der viser alle
afløb, fedtudskiller, slamfang og evt.
prøvetagningsbrønd?

Nej

Integreret i fedtudskilleren
Etableret som selvstændig brønd inden
fedtudskiller
Der etableres ikke slamfang
Ja
Nej
Forsyningens kloaknet
Privat spildevandsløsning, beskriv:
__________________________________________
Ja

Dimensionering af fedtudskiller og slamfang

Dimensionering af fedtudskiller (NS)
(Dimensioneringsberegning skal udfyldes og
vedlægges ansøgningen)

l/s

Dimensionering af slamfang

L

Er fedtudskilleren CE-mærket?

Ja

Placering og anden lovgivning
Er der en fredning på ejendommen som
forhindrer anlæggets virke? Fx landskabsfredning
om at der skal være træer/buske i nærheden af
anlægget

Ja
Nej

Hvis ja, er der opnået dispensation fra
fredningskendelsen?

Ja
Nej

Ligger ejendommen inden for 300 m
strandbeskyttelseszone?

Ja
Nej

Hvis ja, er der søgt om dispensation fra
strandbeskyttelseszonen hos Kystdirektoratet

Ja
Nej

UNDERSKRIFT
Underskrift af ejer

Ja
Nej

Dato
Underskrift

AFGØRELSE
Afgørelsen sendes til grundejer via e-boks eller alternativt til ejers adresse.
YDERLIGERE INFORMATIONER
Der henvises til Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk, hvor der findes yderlige
informationer om spildevand, herunder generelle informationer og vejledninger om håndtering af
spildevand udenfor kloakerede områder.
Det udfyldte ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes til spildevand@brk.dk.

