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Ren besked
om fedtudskillere
skforsyning.dk

Hvad er en fedtudskiller?

En fedtudskiller er en
tank, der skiller fedt og
olie fra spildevandet. Når
spildevandet løber gennem tanken, stiger fedtet
til vejrs og samler sig på
overfladen. Her bliver fedtet holdt tilbage, mens det
rene spildevand løber ud
i kloaksystemet.

Hvem skal have en fedtudskiller?

Hvis jeres virksomhed leder fedt eller olie ud sammen
med spildevandet, skal I have en fedtudskiller. Det er
først og fremmest virksomheder, der producerer fødevarer, der skal etablere en fedtudskiller.
Det er for eksempel:
Restauranter
Grillbarer
Pizzeriaer
Kantiner
Bagerier
Cateringfirmaer

Storkøkkener
Slagterbutikker

Hvorfor er det nødvendigt
med en fedtudskiller?

Hvis fedt og olie løber ud i spildevandsystemet, vil
det efterhånden aflejre sig i rør og samlinger, og på
et tidspunkt vil rørene helt stoppe til. Det betyder, at
spildevandet vil blive presset op gennem kloakristene
i vejen og i værste fald også i afløbene i folks kældre.
Det er desuden dyrt at holde kloakkerne og renseanlægget fri for fedt, og det giver problemer med arbejdsmiljøet
for forsyningens medarbejdere.

Hvordan etablerer
man en fedtudskiller?

I skal få en autoriseret kloakmester til at etablere fedtudskilleren på jeres virksomhed. I skal anmelde etableringen til kommunen senest 4 uger før, arbejdet går i
gang. Anmeldelsen skal ske på et særligt skema, som
I kan få hos kommunen.
Det er vigtigt, at I udfylder skemaet korrekt, så I får et
anlæg i den rigtige størrelse, der virker efter hensigten.
Kloakmesteren må først begynde at etablere fedtudskilleren, når tilladelsen fra kommunen er i orden.

Hvor tit skal
fedtudskilleren tømmes?

Fedtudskilleren skal tømmes ofte. Ellers kan
fedtet gå i forrådnelse og komme til at lugte.
Det kan forårsage vækst af sygdomsfremkaldende bakterier, og det kan tiltrække rotter og
andre skadedyr.
SK-Forsyning bestemmer, hvor ofte I skal have
tømt fedtudskilleren. Det afhænger af forholdene
på jeres virksomhed. Fedtudskilleren skal
tømmes efter behov, dog mindst en gang
om året. SK-Forsyning står for tømningen.
Det er obligatorisk at være med i tømningsordningen. Hvis jeres virksomhed ikke
er tilmeldt ordningen, skal I kontakte
SK-Forsyning på telefon 58 36 25 00.
Regulativ
I kan se reglerne i »Regulativ for tømning af
hustanke og fedtudskillere« på vores hjemmeside.
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kl. 10.00 - 15.00
kl. 10.00 - 17.30
kl. 10.00 - 13.00
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Åbningstider
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag

SK-Forsyning
Lilleøvej 3
4220 Korsør
Telefon 58 36 25 00
Mail info@skforsyning.dk

