Team Vand og Natur
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Ansøgningsskema for fedtudskiller og Slamfang
Med dette ansøgningsskema kan du søge Fredensborg kommune om tilladelse til etablering og tilslutning af et
fedtudskilleranlæg til kloak eller et privat spildevandsanlæg. Du skal søge tilladelse til tilslutning af et
fedtudskilleranlæg, så kommunen kan sikre, at fedtudskilleranlægget er dimensioneret og etableret korrekt så der
ikke afledes fedt til kloakken.
På vores hjemmeside, https://www.fredensborg.dk/borger/vand-og-natur/spildevand/fedtudskiller finder du
information om ansøgningsprocessen.

Retningslinjer for etablering af fedtudskilleranlæg
Fedtudskilleranlæg skal være CE-mærket og udføres efter gældende normer for afløbsinstallationer (DS 432) og
standarden EN 1825-1 og EN1825-2. Fedtudskilleranlægget skal overholde ”Regulativ for tømning af fedtudskillere”,
som ligger på Fredensborg Forsynings hjemmeside,
http://www.fredensborgforsyning.dk/uploads/dokumenter/vedtaegter/Vedtaegt-for-kloakbetaling_30-10-2018.pdf

Sådan udfylder og indsender du ansøgningsblanketten
Du kan udfylde blanketten på din computer, inden du printer og underskriver den. Du kan også printe blanketten for
dernæst at både udfylde og underskrive den i hånden.
Felter, som er markeret med

*, skal udfyldes, medmindre andet er nævnt. Husk også at vedlægge ansøgningen de

nødvendige bilag (se punkt 9 i ansøgningsdelen).
Ansøgningen inklusive bilag skal sendes via e-mail til spildevand@fredensborg.dk eller som post til følgende adresse:
Fredensborg Kommune
Team Vand og Natur
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Ansøgningsdelen
1. Lokalitet (der hvor fedtudskilleren ønskes etableret)

* Vejnavn og husnummer:

* Postnummer:

* Matrikelnummer:

* Ejerlav:
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2. Ejer/bruger af fedtudskilleranlæg

* Navn/virksomhed:

* Telefon:

* Vejnavn og husnummer (hvis forskellig fra anlæggets lokalitet):

* E-mail:

* Postnummer (hvis forskellig fra anlæggets lokalitet):

*CVR nummer

* Er ansøger grundejer?

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ansøger ikke er grundejer, skal du vedlægge en fuldmagt til at ansøge på vegne grundejer.

3. Grundejer (skal kun udfyldes hvis ansøger ikke er grundejer)

* Navn/virksomhed:

* Telefon:

* Vejnavn og husnummer:

* E-mail:

* Postnummer:

*CVR nummer

* Har grundejer adressebeskyttelse?

4. Ansøger

* Navn/virksomhed:

* Telefon:

* Vejnavn og husnummer:

* E-mail:

* Postnummer:

*CVR nummer
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5. Oplysninger om Fedtudskilleren

* Beskrivelse af Fedtudskillertype (produktnavn og type)

*Nominel størrelse på

*Opsamlingskapacitet for

fedtudskilleren i l/s

fedt i liter

*Rense- og

Ja

Nej

*Prøveudtagningsbrønd

Ja

Nej

Ja

Nej

*Udluftning

Ja

Nej

inspektionsbrønd

*Alarm

*Beskrivelse af slamfang (produktnavn og type)
*Integreret i

Ja

*Total størrelse i liter

Nej

fedtudskiller

*Opsamlingskapacitet
for slam i liter

6. Dimensionering

Dimensioneringsberegning fra rådgiver/producent skal vedlægges

* Dimensionsgivende spildevandsstrøm

Målt l/s

* Hvilken metode er brugt til dimensionering

Beregnet l/s
Antal

Køkkenindretning

Måltider pr. dag

slagtede
dyr

* Spildevandstemperatur i

*Densitet af fedt/olie målt i g/cm3

indløbet oC

* Bundfældeligt materiale
f.eks. knogler og sand

Ja

Nej

*Afstand fra fedtkilde til fedtudskiller i
meter

* Anvendes rengørings, skylle eller rensemidler (Hvis
ja skal produktdatablad for rengøringsmidler

Ja

Nej

vedlægges)

7. Spildevand

*Hvor afledes spildevandet til?

Fra fedtudskiller til kloak

Fra fedtudskiller til privat
spildevandsanlæg
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8. Tømning

* Tømningsfrekvens for fedtudskiller angives i antal
tømninger pr. år

9. Bilag til ansøgningen

Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:


En situationsplan, hvor nedenstående er tydeligt indtegnet:
o

Fedudskilleranlæg med ledninger og brønde

o

Bygninger

o

Veje og skel

o

Nordpil



Dimensioneringsberegning



Drift- og vedligeholdsvejledning



Produktblad for fedtudskilleren samt ydeevne-deklaration



Produktblad for rengørings, skylle og rensemidler

10. Har du brug for hjælp?

Du kan finde information om ansøgningsprocessen på vores hjemmeside. Du kan også ringe til Team Vand og Natur på
tlf. 72 56 59 08.

11. Rettigheder og pligter

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger
Når du modtager ydelser fra kommunen, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for
bevillingen af ydelsen, jf. retssikkerhedsloven § 11, stk. 2.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysningerne om dig
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på lysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
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Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Databeskyttelsesrådgiverne i Fredensborg Kommune er Jakob Sønderlund Sørensen og John Larsen. Begge kan
kontaktes via e-mail på adressen dpo@fredensborg.dk.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

12. Ansøgers underskrift (udfyldes af ansøger)

Undertegnede er ansvarlig for ansøgningens rigtighed.

* Dato:

Print din ansøgning her:
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* Underskrift:

