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Forord 
 

 Dette regulativ har til formål at er at sikre optimal indretning og drift af udendørs 

fedtudskillere i Hørsholm Kommune, herunder hensigtsmæssig tilgængelighed for 

slamsugere. 

 

 Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, hvor der er etableret 

udendørs fedtudskiller på afløbsanlægget. 

 

 Taksterne for tømning fremgår af takstbladet for Forsyningen, Novafos A/S, som 

godkendes af Hørsholm Kommunes kommunalbestyrelse. 

 

 Regulativet og Forsyningens takstblad udleveres vederlagsfrit af Forsyningen. 

 

 

1 Grundlag for regulativet 
 

 Tømningsordningen drives og administreres i overensstemmelse med den til 

enhver tid gældende lovgivning på spildevandsområdet. 

 

 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til kapitel 17 i Miljø- og Energiministeriets 

bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 ”Bekendtgørelse om spildevands-

tilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” 

(spildevandsbekendtgørelsen), lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 

”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.” samt ”lov 

om miljøbeskyttelse” (miljøbeskyttelsesloven) nr. 1317 af 11. november 2015. 

 

 

2 Definitioner 
 

2.1  Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 et 

matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal 

holdes samlet. 

 

2.2 Betegnelsen ejer angiver grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlig-

hedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder anses 

ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. 

 

2.3 Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en 

andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren 

af en ejerlejlighed når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer 

og beboeren af en tjenestebolig. 

 

2.4 Ved en fedtudskiller forstås et udendørs anlæg beregnet til at opsamle olie eller 

fedt fra madlavning, opvask eller lignende. 

 

2.5 Ved slamfang forstås et udendørs anlæg til opsamling af slam, madrester og 

andet. 

  

 

3 Tilmelding 
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3.1 Ejeren, eller den der tager en ejendom med udendørs fedtudskiller i brug, er 

forpligtiget til at tilmelde sig tømningsordningen. Tilmelding sker ved skriftlig 

henvendelse til Forsyningen. 

 

   

4 Afmelding 
 

4.1  Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis fedtudskilleren tages ud af 

drift. 

 

4.2  Afmelding kan alene ske ved skriftlig henvendelse til Forsyningen. 

  

4.3 Midlertidig afmelding 

 I tilfælde af at tanken ikke benyttes i mere end 6 måneder, og derfor ikke skal 

tømmes, skal grundejeren skriftlig kontakte Forsyningen herom. Såfremt 

Forsyningen ikke er underrettet, skal grundejeren betale for den planmæssige 

tømning. Forsyningen kan bestemme, at tanken skal tømmes i forbindelse med 

afmeldingen. 

 

4.4 Fraflytning af ejendom tilmeldt tømningsordning 

 Overtages en ejendom tilmeldt tømningsordning ikke inden 6 måneder skal 

grundejeren skriftlig kontakte Forsyningen herom og tanken skal tømmes ved 

fraflytning. Fraflytter betaler for tømningen. 

  

 

5 Dispensation 
 

 Der kan ikke gives dispensation for deltagelse i tømningsordningen for udendørs 

fedtudskillere.  

 

6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 
 

6.1  MEDDELELSESPLIGT 

  

 Grundejeren har i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 72 

pligt til at meddele alle oplysninger om ejendommens fedtudskillere. 

 

6.2 ADGANGSFORHOLD 

 

6.3 Ejeren/brugeren er forpligtet til at sikre de nødvendige adgangsforhold til 

tømning og kontrol af fedtudskilleren, samt tolerere almindelig forsigtig kørsel 

med slamsuger og henlægning af slanger. 

 

6.4 Fedtudskilleren skal være forsynet med et intakt, aftageligt dæksel. 

 

6.5 Grundejerne skal sørge for fri adgang til fedtudskilleren. Afstanden fra 

fedtudskilleren til fast vej eller plads med parkeringsmulighed for slamsuger må 

højst være 50 m. Såfremt der er mere end 50 m fra parkering til udskilleren – 

kan Forsyningen ApS tage betaling for ekstra slangelængde. 

 Er fedtudskilleren afspærret af porte og låger der ikke manuelt kan åbnes udefra 

– kan Forsyningen ApS tage betaling for en forgæves tømning. 
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6.6 Området omkring fedtudskilleren skal holdes ryddet, således at tømning kan 

foretages uhindret. Spærrer noget for tømningen, skal grundejeren hurtigst 

muligt fjerne forhindringen.  

 

6.7 DÆKSLER 

 

6.8 Fedtudskillerens dæksel(er) skal være i terræn og fritliggende. Området omkring 

dækslet skal holdes ryddeligt, så dækslet er synligt og tømningen kan ske 

uhindret.  

 

6.9 Dæksler må højst veje 50 kg. For nye anlæg, eller anlæg der renoveres, må 

dækslet højst veje 30 kg. Såfremt dækslet vejer mere end 50 kg. Tømmes 

udskilleren ikke og grundejeren vil blive afregnet for en forgæves tømning.  

 

6.10  VEDLIGEHOLDELSE 

 

  Vedligeholdelse og reparation af fedtudskillere påhviler grundejeren. Såfremt 

kommunen vurderer at udskilleren ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, har 

grundejeren pligt til at ombygge eller renovere den. Krav til ombygning og 

renovering vil blive fastsat med udgangspunkt i gældende normer og 

bestemmelser. 

 

6.11 ETABLERING AF NYE UDSKILLERE 

 

 Ved etablering af nye fedtudskillere skal kommunen godkende placering, 

indretning og udformning. Nye tanke må ikke placeres mere end 30 m fra 

adgangsvej, og skal være indrettet i overensstemmelse med bygge- og 

miljølovgivningens krav. 

 

6.12  TILLEDNING TIL ANLÆG 

 

 Det påhviler ejeren at sikre, at der ikke ledes rensemidler eller andre produkter, 

der giver stabile emulsioner af olie og vand, til fedtudskilleranlægget. Der må 

ikke ledes sanitært spildevand eller overfladevand til fedtudskillere. 

 

6.13  ALMINDELIGE PLIGTER 

 

6.14 Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte ejer fra at sikre, at 

fedtudskilleren fungerer miljømæssigt forsvarligt og er udformet i henhold til 

gældende love og bestemmelser.  

 

6.15 Efter forvarsel i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30 kan kommunen give 

påbud til ejere af fedtudskillere om at udføre forbedringer, så anlægget fungerer 

miljømæssigt forsvarligt. 

 

  

7 Tømning  
 

7.1  TØMNINGSTIDSPUNKT 

 

7.2 Fedtudskillere tømmes efter behov – dog mindst én gang årligt. Tømning finder 

sted på et af Forsyningen fastsat tidspunkt. 

 Alle tømninger skal udføres af Forsyningen, som kan vurdere den nødvendige 

tømningshyppighed. 

 

7.3 Forsyningen kan fastsætte en øget tømningsfrekvens, hvis der opstår lugtgener 

eller uhygiejniske forhold i øvrigt, eller hvis tømningsfrekvensen ikke er høj nok 

til at sikre en effektiv rensningsevne som beskrevet nedenfor. 
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 Såfremt det ved tømningerne konstateres, at fedtudskilleren har opsamlet 75 % 

af udskillerens normerede kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden 

øges, indtil det er sikret, at fyldningsgraden er mindre end 75% mellem 2 

tømninger.  

   

7.4 Forsyningen er ikke forpligtiget til at varsle tømningstidspunkter. Når der varsles 

skal det gøres på brev, e-mail, SMS eller lignende, med 14 dages varsel. Ved 

varslet oplyses det hvilken uge fedtudskilleren tømmes. Såfremt grundejeren 

ønsker at vide hvilken dag fedtudskilleren tømmes, kan entreprenøren ringe 

dagen før fedtudskilleren tømmes. Forsyningen ApS kan tage betaling for denne 

ekstra service. 

 

7.5  FORGÆVES TØMNING 

 

 Er ejeren varslet med 14 dages varsel og kan tømningen efterfølgende ikke 

foretages som følge af grundejerens forhold, er der tale om en forgæves 

tømning. Der opkræves en afgift herfor, taksten herfor fremgår af Forsyningens 

takstblad.  

Er grunden afspærret af porte og låger der ikke manuelt kan åbnes udefra – kan 

Forsyningen tage betaling for en forgæves tømning. 

Dæksel kunne ikke løftes. 

Tilkørselsvej/adgangsvej til tanken på tømningsadressens matrikel er ikke 

fremkommelig. 

Tanken kunne ikke findes, eller tanken og dæksel er ikke tilgængeligt. 

Adgangsvejen på ejendommen er spærret af forhindringer, der ikke kan fjernes 

inden for 5 min efter ankomsttidspunktet som f.eks. parkerede biler eller 

lignende. 

Ejeren nægter at få tanken tømt.  

 

7.6  OMFANG AF TØMNINGSORDNINGEN 

 

7.7 Tømningen sker normalt ved opsugning af hele udskillerens fedtindhold, samt 

efterfølgende opfyldning med vand. Rensning og spuling af ledningssystemer er 

ikke omfattet af tømningsordningen.  

 

7.8 Eventuelle prøveudtagningsbrønde tømmes samtidig med tømning af 

fedtudskilleren. 

 

7.9 Hvis den aftalte tømning viser sig ikke at være tilstrækkelig, påhviler det 

ejendommens ejer at rekvirere yderligere tømning hos Forsyningen, det er 

nødvendigt for at sikre fedtudskillerens optimale rensningsevne.  

 

 Udgifterne til ekstra tømninger afholdes af grundejeren. 

 

7.10  KONTROL I FORBINDELSE MED TØMNING 

 

7.11 I forbindelse med tømningen kontrolleres fedtudskilleren for fejl og mangler. 

Resultatet af kontrollen afleveres til grundejeren/brugeren. 

 

7.12 Såfremt det vurderes, at fedtudskilleren ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, 

har grundejeren pligt til at foretage den nødvendige ombygning. Krav om 

ombygning vil blive fastsat med udgangspunkt i gældende normer og 

bestemmelser.  

 

 Alle udgifter i forbindelse med reparation/vedligeholdelse påhviler ejeren jf. §5 

stk. 1 i ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg” 
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7.13 Hvis Forsyningen konstaterer væsentlige miljømæssigt relevante mangler ved 

anlægget skal selskabet give skriftlig meddelelse herom til Hørsholm Kommune. 

 

 

8 Betaling  
 

8.1 For deltagelse i tømningsordningen opkræves et bidrag.   

 

 Bidragets størrelse fremgår af Forsyningens takstblad, der godkendes af 

kommunalbestyrelsen.  

 

8.2 Hvis en fedtudskiller på grund af sin størrelse/placering eller af anden årsag 

påfører Forsyningen omkostninger ved tømning, som overstiger den normale 

udgift for en tømning væsentligt, udføres tømningen efter særskilt takst. 

 

8.3  Bidraget dækker alle udgifter forbundet med den faste tømningsordning, 

herunder udgifter til tømning, transport og efterfølgende behandling, 

administration samt forrentning af optagne lån.  

 

8.4  Bidrag og afgifter påhviler den tinglyste ejer af ejendommen. 

 

8.5  Ved forsinket betaling kan der opkræves renter og gebyr efter rentelovens regler. 

 

 

9 Klage  
 

9.1  Klager over den driftsmæssige håndtering af tømningsordningen, herunder 

manglende eller utilstrækkelig tømning, rettes til Forsyningen. 

 

9.2  Klager over øvrige forhold skal være skriftlige og rettes til Hørsholm kommune. 

 

 

10 Tilsyn 
 

 For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder 

bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10.  

   

 Tilsynsførende er kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. 

 

 

11 Straf 
 

 Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan i henhold til 

spildevandsbekendtgørelsens § 54 straffes med bøde. 

   

 

12 Ikrafttræden  
 

 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2017 og samtidig ophæves det 

tidligere regulativ af 1. januar 2010 

 


