
Ingen fedt i kloakken  

Fedt eller olie fra virksomheder, såsom restauranter, kantiner, 

grillbarer og lign. skal stoppes, inden det når ud i kloaksystemet.  

  

Når der er meget fedt i spildevandet, vil det sætte sig i kloaksystemet 

og tilstoppe kloakkerne.  

  

Så virker afløbet ikke, eller måske stuver spildevandet i stedet op i 

kælderafløbet el. lign.   

  

Det er dyrt at holde kloakkerne fri for fedt og det giver problemer 

med arbejdsmiljøet for kloakfolkene.  

  

Derfor skal fedtet stoppes med en fedtudskiller, inden det når ud i det 

kommunale kloaksystem.  

  

Hvad er en fedtudskiller?  

En fedtudskiller tilbageholder fedt og olie i spildevandet.  

  

Fedtet er lettere end vand, og vil derfor samles på vandoverfladen i 

fedtudskilleren. Resten af spildevandet løber videre i kloaksystemet.  

  

  

Hvor skal der være fedtudskiller?  

Der skal være fedtudskiller hvis der er fedt eller olie i spildevandet fra en 

virksomhed, f.eks.  

  

• Storkøkkener  

• Restauranter  

• Kantiner  

• Grillbarer  

• Pizzeriaer  

• Levnedsmiddelvirksomheder  

• Slagtere  

• Bagerier  

• Cateringfirmaer  

  

  

  

Hvor tit skal den tømmes?  

For at fungere godt, skal en fedtudskiller tømmes ofte – typisk hver eller 

hver anden måned. Tømningen skal ske via den obligatoriske 
tømningsordning, der udføres af Novafos. Novafos afgør, hvor tit den skal 

tømmes, afhængig af forholdene på de enkelte virksomheder.   

  

Hvordan får jeg en fedtudskiller på mit afløb?  

En fedtudskiller må kun installeres af en autoriseret kloakmester. 

Fedtudskilleren skal have den rigtige størrelse for at virke efter hensigten. 

Og husk – den skal først godkendes af kommunen.  

  

Kloakmesteren kan evt. få en vejledning i dimensionering af fedtudskilleren 

hos kommunen.  



Hvor står reglerne om fedtudskillere?    

Du kan læse de detaljerede bestemmelser om tømningsordningen i 

regulativ for fedtudskillere.  Regulativet ligger på Hørsholm 

Kommunes hjemmeside (www.horsholm.dk) og på Novafos 

hjemmeside (www.novafos.dk), og kan fås ved henvendelse til 

Novafos.    

 

Lovgrundlaget finder du i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse 

nr. 966 af 23. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 

2017 om spildevandstilladelser.  

  

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fedtudskillere 
- hvad skal du vide? 
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