
 
 
Retningslinjer for etablering af fedtudskiller 

Virksomheder, institutioner m.v. i Holbæk Kommune, der forarbejder mad og andre fedtholdige 
organiske produkter skal have en fedtudskiller. 

Du skal have en fedtudskiller, hvis din virksomhed er omfattet af en af nedenstående kategorier:  

o Restauranter, kroer, kantiner, hoteller, cateringsfirmaer 
o Fastfood salgssteder, grillbarer og pizzeriaer 
o Bagerier, konditorier, slagterbutikker 
o Plejehjem, bosteder, skoler o.l.  

o Slagterier og levnedsmiddelvirksomheder o.l.  

Holbæk Kommune stiller en række krav til fedtudskilleren:  

o Fedtudskilleren skal være CE-mærket og etableres i overensstemmelse med gældende 
afløbsnorm og SBI-anvisning 

o Fedtudskilleren skal dimensioneres, så den har en størrelse (liter pr. sekund), der passer til 
den enkelte virksomheds behov. Det er virksomhedens ansvar, at fedtudskilleren har en 
tilstrækkelig kapacitet til virksomhedens produktion. 

o For at beskytte fedtudskilleren bør der enten anbringes et sand- og slamfang foran 
fedtudskilleren eller være integreret i fedtudskilleren jf. DS/EN 1825-2. 

o Fedtudskilleren skal forsynes med en alarm og på virksomheden skal foreligge en 
driftsvejledning. 

o Efter fedtudskilleren skal der i særlige tilfælde etableres en minimum Ø 425 mm 
inspektionsbrønd med minimum 150 mm frit faldende stråle, hvorfra der kan udtages 
spildevandsprøver til analyser. 

Etableringen skal udføres af autoriseret kloakmester. Inden kloakmesteren påbegynder arbejdet 
skal du (evt. kloakmesteren på dine vegne) fremsende en anmeldelse af fedtudskiller til Holbæk 
Kommunes spildevandsteam via kommunens hjemmeside:  

http://holbaek.dk/erhverv/virksomhedsservice/affald-fra-virksomheder/   

Anmeldelsen skal dokumentere, at det planlagte etableringsprojekt opfylder kravene som 
beskrevet ovenfor. Holbæk Kommune vurderer den indsendte anmeldelse og udsteder en 

tilslutningstilladelse. I tilladelsen kan specifikke krav, ud over de ovenfor nævnte, for 
fedtudskillerens indretning og drift være beskrevet. Husk etableringsarbejdet må ikke påbegyndes 
inden tilladelsen er udstedt, da der fra kommunens side, kan være krav om ændringer i det 
anmeldte projekt.  

I din anmeldelse af etablering af fedtudskiller, vil vi gerne bede om følgende oplysninger: 

http://holbaek.dk/erhverv/virksomhedsservice/affald-fra-virksomheder/


 
1. Beskrivelse af aktiviteten i virksomheden. 
2. Oplysninger om valgte fedtudskiller og evt. tilhørende slamfang. 
3. Dokumentation på at fedtudskiller har en gyldig godkendelse. 
4. Oplysninger om typer og antal af køkkenudstyr og afløbsinstallationer. 
5. Dimensioneringsforslag på slamfang og fedtudskiller (en beregning, der viser, at slamfang 

og fedtudskiller har en tilstrækkelig kapacitet ). 
6. Kloaktegninger med placering af fedtudskiller. 
7. Hvis der anvendes kemikalier/sæber i vandet som passerer fedtudskilleren, skal 

”sikkerhedsdatablad” for indhold oplyses. 

Når arbejdet er udført, er det dit ansvar, at din kloakmester sender en færdigmelding og kloakplan 
”som udført” ind til Holbæk Kommunes spildevandsteam spildevand@holb.dk. I forbindelse med 
fremsendelse af færdigmelding for den anmeldte fedtudskiller tilmelder Holbæk Kommune 

udskilleren til den kommunale tømningsordning – jf. gældende tømningsregulativ som du finder et 
link til på tidligere nævnte hjemmeside.  

Du skal være opmærksom på, at såfremt fedtudskilleren anbringes indendørs, skal den stå i et 
separat lokale, hvor der ikke arbejdes med eller opbevares levnedsmidler. Endvidere skal der 
sikres fri adgang til udskilleren, samt aftræk og frisklufttilførsel. Der findes fedtudskillere som er 
beregnet til montering under vask. Disse regnes som en del af VVS-installationerne sammen med 
vaske, vandhaner osv. Sådanne fedtudskillere må i sagens natur gerne befinde sig i 
produktionsrum men skal i lighed med andre fedtudskillere tømmes regelmæssigt og tilmeldes 
den kommunale tømningsordning.  

Drift og tømning af en fedtudskiller 

En fedtudskiller skal drives og vedligeholdes i henhold til udskillerens driftsvejledning og de vilkår 
som stilles i Holbæk kommunes tilslutningstilladelse, så der ikke opstår risiko for tilstopning af 
kloaksystemet m.v. 
 
Driftsvejledningen skal udarbejdes af kloakmesteren eller den rådgivende ingeniør, og skal 
foreligge hos brugeren af anlægget inden færdigmelding. 
 
Ved dimensionering af en fedtudskiller skal der tages højde for, om der anvendes rengørings- og 
rensemidler og/eller højtryksrenser, da brug af rengøringsmidler og kraftig rengøring bevirker, at 
fedtet emulgerer, så fedtet har sværere ved at blive udskilt. Der bør altid anvendes mindst mulig 
mængde rensemidler, højtryksspuling m.v. Det anbefales at benytte miljøvenlige 
rengøringsmidler. 
 
Tømningsfrekvensen for en fedtudskiller fastsættes af FORS A/S (tømningsadministrator) efter tre 
på hinanden følgende pejlinger af fedtstand og tømninger af fedtudskilleren. Frekvensen 
fastsættes dels ud fra, hvornår opsamlingskapaciteten vurderes opbrugt og dels ud fra lugten fra 
udskilleren. Forrådnelse fra det tilbageholdte materiale giver dårlig luft og gasser og medfører 
uhygiejniske forhold.  
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Som hovedregel bør fedtudskilleren dog tømmes, rengøres og fyldes mindst én gang i kvartalet 
med mindre andre forhold bevirker, at en lavere tømningsfrekvens kan accepteres. Det bør ske af 
hensyn til føromtalte risiko for forrådnelse med deraf følgende hygiejneproblemer.   
 
Det skal bemærkes, at en overfyldt fedtudskiller kan tiltrække rotter. 
 

Lovgrundlag 

Krav om rensning af spildevand indeholdende fedtrester i fedtudskiller stilles via 

tilslutningstilladelse med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 31 endvidere § 13 stk. 12 i 

spildevandsbekendtgørelsen. Inden etablering skal det påtænkte etableringsprojekt anmeldes til 

Holbæk Kommune, som skal godkende det og efterfølgende udstede en tilslutningstilladelse til 

virksomheden. 

Øvrige nødvendige tilladelser 

I visse tilfælde kræver det en byggetilladelse, at etablere en fedtudskiller. For eksempel, hvis en 
fedtudskiller etableres i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre 
forandringer, herunder ændringer af byggeriets anvendelse. Virksomheden får besked af Holbæk 
Kommune, såfremt andet end tilslutningstilladelse er nødvendig.  

Det er Holbæk Kommunes spildevandsmyndighed som behandler din anmeldelse om fedtudskiller 
og udsteder udledningstilladelsen. Har du spørgsmål til myndigheden om den udstedte tilladelse 
eller din fedtudskillers indretning og drift kan vi kontaktes på e-mail: spildevand@holb.dk eller 
telefon 72 36 82 37.  

Hvis ikke en virksomhed som udleder fedtholdigt spildevand til offentlig kloak, etablerer den 
påkrævede fedtudskiller kan forholdet udløse påbud om etablering, i henhold til § 30, stk. 1, i 
Miljøbeskyttelsesloven.  

 

 

                                                           
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af 23/06/2017 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, LBK nr. 726 af 
01/06/2016 
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