Ansøgningsskema, Fedtudskiller
Ved udledning af spildevand fra virksomheder, restauranter og lign. skal der ansøges om en tilslutningstilladelse hos Viborg Kommune, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, email: virksomhedsmiljoe@viborg.dk. Udledning af fedtholdigt spildevand kræver etablering af fedtudskiller.
Ansøgningsskema skal indsendes til kommunen sammen med dimensionering af udskilleranlægget. Fedtudskiller og slamfang må ikke etableres, før Viborg Kommune har godkendt dimensioneringen.
1. Oplysninger om virksomheden, hvor udskilleren etableres
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
Virksomhedens telefonnr.
Virksomhedens mail-adresse
Virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens matrikelnr.
Virksomhedens CVR-nr/P-nr
Ejerlav
Virksomhedens ejer
Ejers adresse
2. Rådgiver
Firma
Adresse
Kontaktperson
Telefonnr.
Mail-adresse
3. Kort beskrivelse af virksomheden og de aktiviteter spildevandet stammer fra (f.eks. køkken i restaurant med plads til 50 spisende gæster)

4a. Dimensionering – oplysninger om køkkenudstyr
Typer af køkkenudstyr: Antal
Kogekar ø 25 mm
Kogekar ø 50 mm
Vippekar ø 70 mm
Vippekar ø 100 mm
Vask med vandlås ø 50 mm
Opvaskemaskine (qi spildevandsstrøm = 2 l/s) Hvis en anden qi benyttes, skal det fremgå af information fra fabrikanten
Vippestegepande
Fast stegepande
Højtryksrenser eller damprenser
Skraber
Grøntsagsvasker
Gulvafløb, udløb 50 mm
Gulvafløb, udløb 75 mm
Gulvafløb, udløb 100 mm
Gulvafløb, generel information:
Angiv, om der er sideindløb på gulvafløbene og i så fald hvilke installationer, der er koblet på
Andet

4b. Dimensionering – øvrige oplysninger
Er der bundfældeligt materiale såsom sand, knogler el. lign. (fra forarbejdning af råvarer
som f.eks. grøntsager og kød)?
Ja
Nej
Anvendes rengørings-, skylle- eller rensemidler?
Nej aldrig
Ja
Ja, specialbrug
Anvendes højtryksrensning?
Nej aldrig
Ja
Temperaturen i tilløbet til fedtudskilleren:
Altid under 60 ºC (ja/nej)
Kan være over 60 ºC (ja/nej)

Gennemsnitlig antal måltider pr. dag?
Gennemsnitlig arbejdstid pr. døgn i timer? (dvs. tiden hvor fedtudskilleren bliver brugt pr. døgn)
5. Spildevandsstrøm (beregning fra rådgiver/producent skal vedlægges)
Dimensionsgivende spildevandsstrøm målt eller beregnet ud fra antal og type af installationer l/s
Dimensionsgivende spildevandsstrøm beregnet ud fra typen af virksomhed l/s
6. Udskillertype mm.
Fedtudskillertype (vedhæft datablad)
Nominel størrelse på fedtudskiller (l/s)
Er fedtudskilleren CE mærket med tilhørende standard? (ja/nej)
Angiv standard
Et fedtindhold på 75% svarer til en målt lagtykkelse på (angiv tykkelse i cm)
Størrelse på slamfang (liter)
Etableres rense/inspektionsbrønd (ja/nej)
Etableres prøvetagningsbrønd (ja/nej)
Alarm (ja/nej) (type)
Udluftning (ja/nej) (lovpligtigt)
7. Kloakplan (Skal vedlægges eller eftersendes)
Vedlagt (ja/nej)
Eftersendes (ja/nej)
8. Bemærkninger

9. Underskrifter
Dato og virksomhedens underskrift

Dato og rådgivers underskrift

