Holstebro Kommune

Send ansøgning

Teknik og Miljø
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Sendes til:

Ansøgning om tilslutning af
fedtudskiller til forsyningens
kloak

Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Er der tidligere meddelt tilladelse?

Ja

Nej

Hvis ja, venligst vedlæg tilladelse!

Beliggenhed af virksomhed
Adresse:

Postnr./by:

Matr. nr.:

Ejerlav:

Ejer
Navn:
Postnr./by:

Adresse:
Telefonnummer:

Email:

Kloakmesterens/rådgiverens oplysninger
Navn og firmanavn:

CVR nummer:

Adresse:

Postnr./by:

Telefonnummer:

E-mail:

Underskrift og evt. fuldmagt
Dato:

Ansøgers underskrift:

Dato:

Evt. kloakmesters underskrift og stempel:

Overtegnede grundejer og ejer af overnævnte ejendom giver herved overtegnet kloakmester/rådgiver fuldmagt til at
varetage tilslutning. En fuldmagt hertil medfører, at al kontakt foregår til kloakmesteren/rådgiveren.
Dato:
Ejerens underskrift:
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e ansø

1. Oplysning
ger om pla
anforhold
Klo
oakoplands n
nr. jf. Spildevvandsplanen
Op
plysninger ka
an hentes på http://kort.plansystem.dk/

Nr.

Klo
oakopland jf. Spildevandssplanen (sætt kryds)
Spildevandsklo
oakeret

Separatkkloakeret

Fæ
ælleskloakere
et

Regnvandskloakeret

2. Kort besk
krivelse aff virksomh
heden og de
d aktivite
eter spilde
evandet sttammer frra
Typ
pe af køkken
n eller kødforrarbejdning (F.eks. restaurant, slagteri)
Mæ
ængder af må
åltider eller b
bearbejdning
g af dyreenhe
eder pr. dag
Arb
bejdstid pr. d
døgn i angive
et i timer
Andet/Bemærkkninger:

3. Dimensio
onering
Typ
per af køkke
enudstyr de
er afleder sp
pildevand

Antal

Kogekar, udløb
bsstuds ø 25 mm
Kogekar, udløb
bsstuds ø 50 mm
Vip
ppekar, udløb
bsstuds ø 70
0 mm
Vip
ppekar, udløb
bsstuds ø 10
00 mm
Vassk med vand
dlås ø 50 mm
m
Op
pvaskemaskin
ne (2 l/s, oplys hvis spildevandsstrøm
mmen er en a
anden jf. fabrikanten)
Vip
ppestegepande
Fasst stegepand
de
Hø
øjtryksrenser eller dampre
enser
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Skraber
Grøntsagsvasker
Gulvafløb, udløb 50 mm
Gulvafløb, udløb 75 mm
Gulvafløb, udløb 100 mm
Angiv antal sideindløb på gulvafløbene
Andet:

Skriv her hvis andet!

4. Slamfang
Er der bundfældeligt materiale såsom sand, knogler eller lignende (fra
forarbejdning af råvarer som fx grøntsager og kød)?

Ja

Nej

Er der slamfang før tilledning til fedtudskiller

Ja

Nej
m3

Hvis ja, angiv volumen af slamfang:

5. Vaske- og rengøringsmidler
Anvendes der vaske-, rengørings-, eller skyllemidler?

Ja

Nej, aldrig

Anvendes højtryksrensning?

Ja

Nej, aldrig

Altid under 60 oC (ja/nej)

Ja

Nej

Kan være over 60 oC (ja/nej)*

Ja

Nej

6. Spildevandets temperatur i tilløb til fedtudskiller

o

* Hvis der er slamfang før fedtudskiller antages temperaturen at være under 60 C ved indløb til fedtudskiller

7. Placering af fedtudskiller
Beskriv hvor fedtudskilleren placeres. Placeres den indendørs eller udendørs, hvilket areal er der tale om osv.?
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8. Udskillertype m.m.
Fedtudskillertype
Beregnet størrelse på fedtudskiller (l/s)*
Nominel størrelse (NS) på fedtudskiller (l/s)
Er fedtudskilleren CE-mærket? (lovpligtigt)

Ja

Nej

Etableres der prøvetagningsbrønd?

Ja

Nej

Er der alarm installeret i fedtudskilleren?

Ja

Nej

Er der udluftning af fedtudskilleren? (lovpligtigt)

Ja

Nej

*Dimensioneringsberegning på fedtudskilleren skal medsendes, vedhæftes under pkt. 9

9. Bilag
Følgende materiale skal medsendes:
 Afløbstegning der tydeligt viser alle spildevandsledninger. Slamfang, fedtudskiller,
prøvetagningsbrønde og gulvafløb skal være tydeligt markeret på tegningen.
 Datablade for anvendte rengørings- og vaskekemikalier og andre produkter som kan forekomme i
spildevandet
 Dimensioneringsberegning af slamfang og fedtudskiller i henhold til DS 432, DS/EN 1825-2 og SBIanvisning 185
 Datablad for fedtudskiller
 Aftale med indsamler om tømning af fedtudskiller
Bilag 1.
Bilag 2.
Bilag 3.
Bilag 4.
Bilag 5.

Vedhæft bilag

Rev. Dato: 7. april 2017

Det udfyldte skema med tilhørende bilag sendes til Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500
Holstebro, evt. som E-post: naturogmiljo@holstebro.dk, eller elektronisk ved klik på knappen send ansøgning.

