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Følgende tilføyelse vedtas: 

I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 

«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv bekoste og 
installere denne.» 
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I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
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Vedtak: 

Fauske kommunestyre vedtar at reviderte Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 

Følgende tilføyelse vedtas: 

I administrative bestemmelser, punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk tilføyes følgende: 
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Sammendrag: 
Fauske kommunestyre vedtok i sak 12/10, den 11/2-2010 standard abonnementsvilkår, administrative 
og tekniske bestemmelser, se vedlegg. 

På vegne av KS har Kommuneforlaget gjennomført en revisjon av Standard abonnentsvilkår for vann og 
avløp, se vedlagte brev fra KS. 

Vedlagt er Standard abonnementsvilkår - administrative og tekniske bestemmelser. 

I administrative bestemmelser punkt 3.9 Vannkvalitet og trykk, 3. avsnitt foreslås det å tilføye følgende 
tekst: 

«Dersom abonnenten velger å installere trykkreduksjonsventil må abonnenten selv bekoste og installere 
denne.» 

Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Sammendrag: 

Bakgrunn 

Kommunenes sentralforbund utarbeidet i 1992 et normalreglement for sanitæranlegg som skulle 
hjelpe kommunene i spørsmål om juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunene 
og huseiere/firmaer. Det var den gang anbefalt fra KS at normalreglementet ble vedtatt i 
kommunestyrene. Dette er ikke tidligere gjort i Fauske kommune. 

Abonnementsvilkår for vann og avløp 

Kommuneforlaget har på vegne av Kommunenes Sentralforbund utarbeidet nytt 
"normalreglement" som er kalt abonnementsvilkår for vann og avløp. 

De nye administrative og tekniske bestemmelsene er utarbeidet aven komite som består av 
representanter fra følgende instanser: 

• Oslo kommune 
• Norske Rørleggerbedrifters landsforening 
• Norsk Vann (tidligere Norvar) 
• Adv. firmaet Haavind Vislie AS 
• Seniorkonsulent Torgersen 
• Hias 
• Kommuneforlaget 

Bestemmelsene er utarbeidet på grunnlag av følgende lovverk: 
• Plan- og bygningsloven med forskrifter 
• Forurensningsloven 
• Matloven 
• Vannressursloven 



• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrifter 

Innhold i bestemmelsene 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske 
bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og 
forvaltningsmessige forhold mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk 
utførelse. 

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte 
abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre 
betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør av 
tjenestene innenfor vann og avløp. Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere 
bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de 
krav som gjelder. 

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte skal kunne ha 
nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene, 

Vedlagt er også brev fra KS som ytterligere beskriver bakgrunnen for utarbeidelsen av heftene. 

Gyldighet 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utformet slik at de uforandret kan vedtas av 
kommunen. Det anbefales at abonnementsvilkårene vedtas av den enkelte kommune for at de 
skal ha tilstrekkelig gyldighet. 

Økonomi 

Et vedtak om å gjøre Standard abonnementsvilkår for vann og avløp gjeldende vil ikke ha noen 
kortsiktig økonomisk konsekvens. Innføringen kan likevel på sikt kunne ha en økonomisk 
gevinst ved framtidige forsikringssaker. 

Fauske kommunes forsikringsselskap KLP har flere ganger etterlyst et slikt vedtak, jfr. vedlagte 
brev fra KS. 

INNSTILLING: 

Fauske kommunestyre vedtar at Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - 
administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 

DRIF-006/10 VEDTAK- 27.01.2010 



lnnstillingen ble enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
Fauske kommunestyre vedtar at Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 

KOM-012/10 VEDTAK- 11.02.2010 

Notat ble utdelt i møtet. 

Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 

VEDTAK: 
Fauske kommunestyre vedtar at Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
administrative og tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for Fauske kommune. 

Utskrift sendes: 
Enhetsleder VV A til videre forføyning 
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Ny utgave av standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
På vegne av KS har Kommuneforlaget gjennomført en revisjon Standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp. Abonnementsvilkårene, som er en videreføring av Normalreglementet for sanitæranlegg, ble 
sist utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 2008. 

Standard abonnementsvilkårfor vann og avløp vil, som tidligere, foreligge som to hefter: 
Administrative bestemmelser - tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold 
Tekniske bestemmelser - fastlegger krav til teknisk utførelse 

Abonnementsvilkårene skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte 
abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende 
utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Vilkårene er utformet slik at de 
uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet for kommunen til å legge inn egne 
særbestemmelser. 

Denne utgaven tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som 
kommunene står overfor. Endringer i bestemmelsen er gjort med bakgrunn i dette, i tillegg til 
jevnlige innspill fra kommuner og andre brukere av bestemmelsene. Det ble i desember 2015 
opprettet en arbeidsgruppe. KS og Kommuneforlaget mottok så forslag til endringer i gjeldende 
abonnementsvilkår fra arbeidsgruppen og utarbeidet deretter et høringsforslag. Høringsforslaget 
tok hensyn til endringer i plan- og bygningsloven i den mellomliggende tiden. Høringsbrev og - 
dokumentene ble sendt ut 23. juni 2016 med høringsfrist 10. august, senere forlenget til 23. 
september. Vi takker for alle gode innspill. 

I forbindelse med revisjonen har arbeidsgruppen vurdert hvorvidt det er forhold som er omtalt i 
NOU 2015: 16 om overvann i byer og tettsteder, som ble utgitt 2. desember 2015, eller i Norsk 
Vann Rapport 214/2015 om forslag til sektorlov for vanntjenester, som bør spille inn på det 
revisjonsarbeidet, og har tatt hensyn til slike forhold der det har vært ansett som hensiktsmessig. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de skal ha 
tilstrekkelig gyldighet. Alle kommuner kan kontakte Kommuneforlaget for å få tilsendt en digital 
versjon av de administrative bestemmelsene. Denne filen er kun til intern bruk når bestemmelsene skal 
vurderes og eventuelt vedtas. 

Heftene kan bestilles fra Kommuneforlaget: 
Telefon: 24 13 28 50 
E-post: bestillillg({i),!som III li 11 eforl a get. no 
Internett: ww\v.kommuncforlagcLno 

ISBN 978-82-446-2283-7 Administrative bestemmelser: kr 249, 
ISBN 978-82-446- 2282-0 Tekniske bestemmelser: kr 298,- 

KS 
Besøksadr.: Haakon Vlls gate 9 
Pos,tadr,: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo 

Nettside: www.ks.no 
[·post: ks@lks,no 

Telefon: +4724132600 
Org.nr.: 971 032 146 

Bankgiro: 8200.01.65189 
lban: NQ63 82000165189 
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Administrative bestemmelser 
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Forord 

Standard abonnementsvilkårforvann og avløp, en videreføring 
av Normalreglementet for sa nitæra nlegg, ble sist utgitt av Kom 
muneforlaget på vegne av KS i 2008. KS oversendte reglemen 
tet til landets kommuner og anbefalte dem å vedta å innføre 
bestemmelsene. Bestemmelsene er delt i to, administrative 
bestemmelser og tekniske bestemmelser. Revisjonsa rbeidet ha r 
vært utført aven egen redaksjonskomite i 2015-2016 og har 
bestått av: 

5 

Bjørn G ri msrud, fagsjef, Fagrådet for våtrom 
An n-Ja nette Ha nsen, ju rid isk rådgiver, Moss komm une 
Guttorm Jakobsen, advokat, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS 
Pål R. Johansen, redaktør, Kommuneforlaget as 
Are Skaar Nielsen, fagsjef, Rørentreprenørene Norge 

Et høringsutkast ble ijuni 2016 sendt uttil en rekke kommuner, 
offentl ige i nsta nser og private selska per og orga nisasjoner. Deres 
innspill har vært verdifulle bidrag til denne reviderte utgaven. 

© Kommuneforlaget AS. 
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas. 

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre. 
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Innledning 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av admi 
nistrative og tekniske bestemmelser - utgitt i hvert sitt hefte. 
De ad m i nistrative bestem meisene ta r for seg ju rid iske og for 
valtningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene 
fastlegger krav ti I tekn isk utførelse. 

7 

Vi I kå renes formå I er å iva reta det gjensid ige a nsva rsforholdet 
mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med 
til knytn ing til offentlig va n n- og avløpsa nlegg, og å si kre betryg 
gende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsa n legg. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den 
en kelte kom m u ne for at de ska I ha ti Istrekkei ig gyld ighet. Vi 1- 
kå rene er utformet sl i k at de ufora nd ret ka n vedtas av kom m u 

nen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge 
inn egne særbestemmelser. 

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hoved 
a n leggene og levera ndør av tjenestene i nnenfor va nn og avløp. 
En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet 

© Kommuneforlaget AS. 
Denne filen er kun til intern bruk i kommunen når bestemmelsene skal vurderes og eventuelt vedtas. 

Må ikke distribueres videre eller gjøres tilgjengelig for andre. 



KAPITTEL 

i lover og forskrifter som foru rensn ingsloven, pla n- og bygnings 
loven (pbl.) og byggeforskriftene. Den foreliggende teksten er 
ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende 
lovverk og gi en kortfattet og lett ti Igjengelig sa m menfatn ing av 
de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere 
informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig 
for sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger 
til aktuelt regelverk der dette er naturlig. 

Den forel iggende revisjonen ha r tatt hensyn til end rede krav og 
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står over 
for, blant annet når det gjelder klimaendringer, samt endringer 
i rettspra ksis nå r det gjelder pkt. 3.14 om a nsva rsforhold. 

8 
Alle berørte pa rter, både huseiere, profesjonelle a ktører og kom 
munalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonne 
mentsvii kå rene. 

I Kommentar: 
Dersom kommunestyret har vedtatt å innføre bestemmelsene, 
skal kommunen benytte dem. 
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KAPITTEL 

Generelt 

1.1 Formål 
Formålet med disse bestemmelsene er å 

fastsette hvi I ke leveri ngsbestem meiser og vi I kå r kom m u nen, 
som eier av offentlig van n- og avløpsa n legg og levera ndør av 
tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann 
og avløpsa n legg. Dette omfatter også det gjen sid ige a nsva rs 
forholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som 
er, eller blir, tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. 
stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløps 
a n legg som ti I knyttes kom m u na It nett, bl i r utført på en 
betryggende måte med hensyn til funksjorissikkerhet og 
anleggs- og utstyrskvalitet. 

9 

1.2 Virkeområde/hjemmel 
Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg 
tilknyttet offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for 
eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om abonnen 
ten ha r skrevet u nder en erklæri ng om å overholde vi I kå rene 
eller ikke. 

© Kommuneforlaget AS. 
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KAPITTEL 1 

10 

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmel 
sene, gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med 
unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke 
foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2 og kravet til avstands 
grense på 4 meter for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4. 

For de som var abonnenter da kommunen vedtok bestemmel 
sene, gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring 
av anlegg bare for følgende punkter: 

Krav tiloverhøyde mellom topp hovedledning og laveste 
innvendig avløpsåpning,jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser 
Krav om si kring mot foru rensni ng for å hind re ti I ba kesugi ng 
fra privat ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 
i tekn iske bestem meiser 

Kommentar: 
Dette er selvsagt ikke til hinder for at kommunen håndhever 
øvrige lover og regler dersom anlegg/bygning/installasjoner 
er oppført i strid med gjeldende bestemmelser på oppførings 
tidspunktet. Eksempler på dette kan være oppføring av byg 
ninger og installasjoner som er i strid med gjeldende kommu 
nale vedtekter, normer, etc, eller i strid med servituttlovens 
alminnelige bestemmelser om hvordan eieren aven eiendom 
med kommunen som ledningseier/servitutthaver plikter å 
opptre. 

For øvrig gjelder de tekn iske bestem meisenes krav i ti I knytn i ng 
til drift og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer. 

Kommentar: 
Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre et 
brudd på de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med 
et pålegg om utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt. 
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Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de 

passer, også for påslipp til kommunal ledning fra offentlig veg, 
plass o.l. 

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen 
som eier av hoveda n leggene og levera ndør av va n n- og avløps 
tjenester. En del vilkå r er i tillegg d i rekte hjemlet i lover og forskrifter. 

Kommentar: 
Private vann- og avløpsanlegg uten offentlig tilknytning om 
fattes ikke av abonnementsvilkårene, med mindre pålegg 
om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er gitt etter 
plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Henvisninger til lover og forskrifter 

Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk 
som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og byg 
ningsloven, med byggteknisk forskrift (TEK) og veiledning 
til byggteknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for 
planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og 
avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med tilhørende 
forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte 
kommunes vann- og avløpsabonnenter. vi gjør oppmerksom 
på at lover og forskrifter kan endre seg over tid: 
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg 
ningsloven) med bl.a. følgende forskrifter: 

- Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 
26. mars 2010, sist endret 22. februar 2016 

- Byggteknisk forskrift (TEK) av 26. mars 2010 nr. 489 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurens 
.ningsloven) med bl.a. følgende forskrift: 
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurens 

ni ngsforskriften) 
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• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med 
bl.a. følgende forskrift: 
- Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevanns 

forskriften) 

• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. føl 
gende forskrifter: 
- Forskrift om miljørettet helsevern 
- Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v. 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
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• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg med bl.a. føl 
gende forskrifter: 
- Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 

om kommunale vann- og avløpsgebyrer 
- Kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Nettbaserte kilder 

Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, 
detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som 
arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet. 

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig 
informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder: 

www./ovdata.no 
Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter 
m.m. i Norge. 

www.norskvann.no 
på Norsk Vanns hjemmesider finner du bl.a. informasjon om 
interessepolitisk arbeid og regelverk som er under utvikling, rap 
porter og veiledninger som Norsk Vann har utgitt på vann- og 
avløpsområdet samt oversikt over aktuelle kurs og arrangementer. 
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www.va-.Jus.no 
på Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut 
informasjon om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet. 
Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inneholder også 
bl.a. følgende hjelpemidler: 
• Regelverksdatabasen 
• Boken «Vann- og avløpsrett» 
• Selvkostveiledningen 
• En rekke standardmaler for brev, brosjyrer m.m. 
• Typiske spørsmål og svar 

www.va-norm.no 
Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entre 
prenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva som er 
kommunens krav til vA-tekniske anlegg. 

www.rorsenter.no 
Norsk Rørsenter AS er et kurs- og kompetansesenter innen vann 
og avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns 
VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns VA-norm (www.va-norm.no). 

www.regelhjelp.no 
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over 
regelverket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn, 
Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets 
sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap. 
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www.dibk.no 
Databasen til Direktoratet for byggkvalitet over lover, forskrif 
ter, veiledninger, blanketter mv. 

www.miljokommune.no 

www.standard.no 
Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt 
over standarder på VVS- og VA-området. 

Vi gjør oppmerksom på at nettadressene kan endre seg. 
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1.3 Definisjoner 

Kommentar: 
Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom 
abonnent og kommunen som leverandør av tjenestene, og 
for bedre presisering er det derfor valgt å avvike noe fra den 
terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og for 
skrift. 

Avløpsanlegg 
Med avløpsa n legg menes led ni nger og øvrige a n legg både for 
sa n itært avløpsva n n (spi liva n n), i nd ustrielt avløpsva n n og over 
vann. 

I Kommentar: 
Avløpsanlegg omfatter ikke drensledninger. 

Offentlig vann- og avløpsanlegg 
Hovedanleggforvann og/eller avløp som kommunen eller annet 
offentligrettslig organ har bygd eller overtatt ansvaret for. 

Kommentar: 
Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg regnes i disse 
vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg. Det fremgår av 
brev fra Klima- og Miljøverndepartementet 28. mars 2014 til 
Sivilombudsmannen at ved tolkningen av hva som er å anse 
som et vann- og avløpsanlegg som omfattes av § l andre ledd 
i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og hva som er å 
anse som private stikkledninger, vil anleggets dimensjon og 
formål være relevant. Det er videre et sentralt moment om 
anlegget er nødvendig for å levere vann- og avløpstjenester i 
kommunen, og hvorvidt kommunen selv har vedtatt at anleg 
get skal være en hovedledning, samt om ledningen er finan- 
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siert av vann- og avløpsgebyrer etter loven. Disse momentene 
vil på samme måte kunne være relevante ved tolkningen av 
hva som er å anse som offentlige vann- og avløpsanlegg etter 
standard abonnementsvilkår for vann- og avløp. 

Privat vann- og avløpsanlegg 
Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets ytter 
vegg som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. 

Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg som kommunen 
eller annet offentligrettslig organ selv ikke har bygd, ikke har 
overtatt ansvaret for etter plan- og bygningslovens regler eller 
ikke på annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom skriftlig 
erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. 

Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen mellom det pri 
vate og det offentlige vann- og avløpsanlegget i tilkoplingspunk 
tet på offentlig ledning. Anboringsklammeret på vannledningen 
er å anse som privat (se figur nedenfor): 
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VANN 

D Privat «eiendom» 

Rørstuss eller 
sadel 

AVlØP 

Kommunal «eiendom» 
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Sa n itærinstallasjoner 
Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg som er 
tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg. 

Abonnent 
Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som 
enten ertilknyttet offentlig va n n- og avløpsa n legg, eller som ha r 
fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. 
Kommunen kan etter søknad godta at andre enn eieren står som 
abonnent, der særlige forhold tilsier det. 

Kommentar: 
Sistnevnte tilføyelse tar sikte på tilfeller der eiendommen er 
festet bort i lengre tid, eller hvor et større bygg er leid ut i 
lengre tid til en leietaker, og det av denne grunn vil være 
mest praktisk å forholde seg til den som bruker bygget og/ 
eller eiendommen direkte. Selv om leietaker aksepteres som 
abonnent, kan kommunen i alle tilfeller holde eieren ansvarlig 
dersom leietaker misligholder sine forpliktelser etter avtalen. 

Ansvarlig foretak 
Ansvarlig foreta k er i disse vilkårene foretak som er godkjent i hen 
hold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften, dvs. som 
er sentralt godkjent eller har erklært ansvarsrett. Foretaket skal 
i tillegg dokumentere at det utførende personellet har følgende 
m i ni m u mskva lif kasjoner for det releva nte arbeidsom rådet: 

Sanitærinstallasjoner 
Sven nebrev som rørlegger 

Privat vann- og avløpsanlegg 
Svennebrev som rørlegger, samt S-ADKl- eller ADKl 
sertifi kat 
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eller 
Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskin 
førerfaget, sa mt ADK1-sertifi kat 

Kommentar: 
For å opprettholde tilstrekkelig kvalifikasjoner på dem som 
skal utføre arbeidet med sanitærinstallasjoner og private 
vann- og avløpsanlegg, og sikre den nødvendige faglige kva 
liteten på disse arbeidene, er det som tidligere holdt fast ved 
kravet om at foretaket i tillegg til enten å være sentralt god 
kjent, eller å ha erklært ansvarsrett, må kunne dokumentere 
at det utførende personellet har visse nærmere angitte mini 
mumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet. 

1.4 Plikt til å overholde bestemmelsene 
Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsan 
legg ti I en hver tid er i forskriftsmessig sta nd, og at de ti I en hver 
tid gjeldende bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt, 
jf. pkt. 1.2, 1.5, 2.5 og 3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten 
er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som 
benytter ha ns a n legg, overholder abon nementsvi Ikå rene. 

17 

Ansvarlig foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløps 
anleggene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov 
og regelverk. Alle a rbeider på private va n n- og avløpsa n legg og 
san itæri nsta Ilasjoner ska I utføres av a nsva rlig foreta k i hen hold 
til pkt. 1.3, med mindre kommunen, som eier av hovedanleggene, 
i det enkelte tilfelle har godkjent en annen utførende. 

Kommentar: 
Firmaer som engasjeres til å spyle private stikkledninger, tren 
ger ikke forhåndsgodkjenninger til dette eller tilfredsstille kra 
vene i pkt. 3.2. Kommunen kan kreve opplysninger fra slike 
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firmaer om hvor og når spyling har funnet sted og sannsynlig 
årsak til spylingen. Spyling eller annet arbeid på kommunens 
hovedledningsnett kan ikke finne sted uten skriftlig tillatelse 
fra kommunen. 

1.5 Overtredelser og håndhevelse 
Abon nementsvi I kå rene for va n n og avløp ska I hå nd heves av kom 
munen eller den kommunestyret delegerer myndighet til, med 
mindre noe annet framgår av disse bestemmelsene. 

Kommunen kan kreve at anlegg blir reparert, utbedret, omlagt 
ellerfjernet dersom de er i strid med de administrative eller tek 
niske bestemmelsene i disse abonnementsvilkårene eller med 
plan- og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrift (TEK). 
Dette gjelder uavhengig av den myndighet som kommunen er 
tillagt etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven når 
det gjelder krav om reparasjon av anlegg. 

Kom m u nen ka n etter forutgående va rsel få a rbeidet utført for 
abonnentens regning dersom et slikt pålegg ikke etterkommes. 
Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten for 
utgående va rsel. 

Kommentar: 
Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av 
privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som ut 
øvelse av offentlig myndighet. I den grad et vilkår er stilt med 
hjemmel i kommunens private eierrådighet over eget vann- og 
avløpsanlegg, foreligger det derfor ikke formell klageadgang 
til noen overordnet instans. Dette gjelder hvis kommunen 
har funnet det sikrest å bruke eierrådigheten som hjemmels 
grunnlag, selv om det også skulle være en mulig alternativ 
hjemmel for pålegget i lovverket. Et eksempel på dette kan 
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være ved krav om utbedring av utette vannledninger, hvor 
det kan være uklart i hvilken grad man også kan hjemle ved 
taket i plan- og bygningsloven § 31-3. Hvis kommunen derimot 
bruker gjeldende lovverk som hjemmel for pålegg, gjelder for 
valtningslovens bestemmelser. 

Hvis det ikke kommer til en minnelig ordning med den aktuel 
le abonnenten, skjer håndhevelsen ved at det reises søksmål 
for de ordinære domstoler med krav om dom for at abonnen 
ten plikter å etterkomme et gitt pålegg eller må unnlate å fore 
ta en nærmere bestemt handling. Kommunen kan ev. kreve å 
få dekket utgifter for slikt arbeid i medhold av pkt. 1.5 andre 
og tredje ledd. på samme måte kan abonnenten reise sivilt 
søksmål for domstolene hvis han ikke godtar abonnements 
vilkårene. 

I den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har 
hjemmel i sentrale lover eller forskrifter og håndheves i tråd 
med disse, jf. pkt. 1.2, kan sanksjonsbestemmelsene i dette 
lovverket benyttes. 
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Kommunen kan også ved vesentlig mislighold av abonnements 
vilkårene stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt 
ti I forholdet er rettet. 

Kommentar: 
Det forutsettes at kommunen utviser skjønn i slike saker, spe 
sielt når det gjelder vanntilførsel til boliger. En eventuell sten 
ging må ikke true liv og helse eller kunne medføre brannfare. 

Kommunen kan nekte etansvarligforetak som ikkeoverholderde 
til enhver tid gjeldende abonnementsvilkårene (administrative 
og tekniske bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis 
forholdene ikke blir brakt i orden innen rimelig tid. Det samme 
gjelder hvis kravtil utførelsen etter plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter ikke blir overholdt. 
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1.6 Endringer 
Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestem 
melsene. Kom m u nest yret, eller den kom m u nest yret delegerer 
mynd ighet til, kan vedta end ringer i de tekniske bestem meisene. 

1.7 Dispensasjon 
Når særlige grunner taler for det, kan kommunestyret eller det 
organ som kommunestyret har delegert myndighet til, gi dis 
pensasjon fra d isse a bon nementsvil kå rene. 
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1.7.1 Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere 
bestemmelser 
Abon nementsvi I kå rene for va n n og avløp trer i kraft fra den dato 
kommunestyret bestemmer. Fra sammetidspunkt oppheves tid 
ligere vedtatte sa nitærreglement eller tilsva rende bestem meiser 
om private vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett. 
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Søknad og godkjenning 
avtilknytning m.m. 

2.1 Søknad om tilknytning til offentlig 
vann- og avløpsanlegg 
I tilleggtil nødvendige søknader i henhold til plan- og bygnings 
loven skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene, 
ha søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg. 

21 

Søknadsskjema fås hos kom m u nen. 

Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten og 
a nsva rlig foreta k. Søknaden må in ne holde tilstrekkelig doku men 
tasjon til at kommunen kan ta stillingtil den, som erklæringerog 
situasjonsplan med inntegnet stikkledninger, angitttilkoblings 
pu nkt og høydeangivelser. Søknaden ska I være god kjent før arbei 
det settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. 

Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder 
leietakere, feste re etc., skriver under på en slik søknad. 

Overd ras et arbeid under utførelsen til et an net ansvarlig foreta k, 
skal det sendes ny søknad. Er et arbeid ikke påbegynt innen tre 
å r etter at ti Ilatelsen er gitt, bortfa Iler god kjen n ingen. 
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Ansvarlig foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan 
som viser privat va nn- og avløpsan legg (sl ik det er bygd) så sna rt 
anlegget er ferdig. Situasjonsplanen med tilhørende innmåling 
av anlegget sendes til kommunen. Dersom mottatt dokumenta 
sjon ertilfredsstillende, gis ferdigmelding av kommunen. Ferdig 
melding gitt avvann- og avløpsmyndigheten vedlegges søknad 
om ferd igattest. 

Kommentar: 
Andre søknader 
Tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av vann- og 
avløpsanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 
Mindre tiltak som ikke fører til fare eller urimelig ulempe for 
omgivelser eller allmenne interesser, f.eks. lokal drenering og 
reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd, kan unntas fra søk 
nadsplikten. 

Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmel 
ser i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift ivaretas av 
tiltakshaveren. 

Når det gjelder søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, 
henvises det til forurensningsforskriftens kap. 15, jf. pkt. 3.12.2. 
Kommunen kan også kreve søknad om påslipp av fettholdig 
avløpsvann. 

2.2 Søknad om endringer 
Senere repa rasjoner og utbed ri nger av sa n itæri nsta Ilasjoner 
og private vann- og avløpsanlegg som medfører vesentlige 
end ringer i va n nforbru k eller utsi ippsmengder, krever ti Ilatelse 
fra kommunen. 
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SØKNAD OG GODKJENNING AVTILKNYTNING M.M. 

Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot 
brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omleg 
ging, rehabilitering eller opphør/stenging av private vann- og 
avløpsa n legg. 

Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og et 
ansvarlig foretak som skal utføre arbeidet. Kommunen kan også 
kreve at andre enn abonnenten, herunder leietakere, festere etc., 
skriver under på en slik søknad. 

For øvrig gjelder de sa m me krav ti I søknaden som u nder pkt. 2.1, 
og det benyttes samme søknadsskjema. 

2.3 Tinglyste erklæringer 
Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæ 
ring for følgende forhold: 

At det er in n hentet tillatelse til å legge, drifte/ved I i keholde 
og skifte ut privat va n n- og avløpsa n legg på a nd res eiendom 
At flere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår 
vedrørende felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt 
At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og 
avløpsanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere 
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Også ellers kan det kreves framlagttinglyste erklæringer når det 
er nødvendig for å sikre noens rett. 

Kommentar: 
Se f.eks. plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, der plan- og 
bygningsmyndigheten skal påse at retten til å føre vann- og 
avløpsledning over annen manns grunn er tilstrekkelig sikret 
ved tinglyst dokument, eller på annen måte som kommunen 
godtar som tilfredsstillende. Den tinglyste erklæringen om 
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solidaransvar gjelder kun i forholdet mellom den enkelte sam 
eier i en privat fellesledning og kommunen. Det er intet i veien 
for at det i samme erklæring fremgår at sameierne, hva gjelder 
forholdet dem imellom, kun skal ha et proratarisk ansvar for 
de aktuelle ledningene, dvs. at den enkelte sameier kun har 
ansvar for den delen av et felles ledningsnett som vedkom 
mende benytter seg av. Dette vil i tilfelle være i samsvar med 
sameieloven § 9. 

De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være 
påført at de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke. 

2.4 Godkjenning av søknad om tilknytning 
De vilkårene som skal gjelde for godkjenning av søknad om 
tilknytning, herunder nærmere krav til det private vann- og 
avløpsanlegget, fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle, 
herunder også eventuell påslippsavtale i henhold til forurens 
ni ngsforskriften. 

Kommunen kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre infiltrasjon 
av overva n n i gru n nen, dersom dette ka n gjen nomføres uten 
urimelige kostnader. Det kan i den forbindelse gis pålegg om 
etablering og drift av overvannsanlegg eller tilknytning til et 
a Ilerede eta blert overva n nsa n legg. 

Kommentar: 
Kommunen kan stille nærmere krav til søknaden eller anleg 
get for å godkjenne denne. Kommunen har også hjemmel til å 
gi pålegg som vil kunne motvirke problemer forbundet med 
økt avrenning av overvann fra den enkelte eiendom. Bestem 
melsen er i stor grad sammenfallende med det som er foreslått 
av overvannsutvalget til ny § 29-8 i plan- og bygningsloven. 
Men med det unntaket at det ikke stilles krav om at et etablert 
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overvannsanlegg må være fastsatt i plan for at det skal kunne 
gis pålegg om tilknytning til dette. Dette fordi det ikke alltid 
vil foreligge en areal- eller reguleringsplan der slike anlegg er 
omfattet, og at det like fullt vil kunne være praktisk å kunne 
pålegge slik tilknytning uavhengig av om anlegget er forankret 
i plan. Kommunen har til en viss grad allerede adgang til å gi 
denne typen pålegg etter vannressurslovens § 7,2. ledd. 

Kommunen kan sette krav både overfor nye og eksisterende 
abonnenter om maksimal mengde som kan føres til offentlig 
eller privat avløpsa n legg, og ti I forrensi ng av særlig foru renset 
avløpsvann. 

Kommentar: 
Dette er i samsvar med det som er foreslått som ny pkt. 7.3 
tredje avsnitt i sektorlov for vanntjenester i Norsk Vann Rap 
port 214/2015. Uavhengig av om en slik lov blir vedtatt er det 
et praktisk behov for og hensiktsmessig at det inntas en klar 
hjemmel på dette punktet. 

25 

Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold til 
gjeldende a bon nementsvil kå r, lover og forskrifter, med m ind re 
skriftl ig dispensasjon er gitt. 

Godkjent søknad om tilknytning skal sendes ansvarlig foretak 
og abonnenten. 

2.5 Kontroll og besiktigelse av anlegg og 
installasjoner under utførelse 
Kom m u nen ha r nå r som helst, og uten forutgående va rsel, rett ti I 
å kontrollere/besi ktige sa n itæri nsta Ilasjoner og private va n n- og 
avløpsanlegg under utførelse i den grad disse kan ha betydning 
for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg eller 
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for gebyrberegn ingen. Ved kom mende kontrollør ska I uten opp 
fordring legitimere seg. 

Kom m u nen overta r med si n kontroll i kke noe a nsva roverfor 
a bon nenten, utførende a nsvarlig foreta keller tredjema n n. 

Kommunen kan gi påleggom reparasjon, utbedringogev.omleg 
ging av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom 
de ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative 
og tekniske bestemmelser. 

Kommentar: 
Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksis 
terende anlegg og installasjoner. Dersom det f.eks. er mistan 
ke om lekkasje på en privat stikkledning, vil dette kunne ha 
betydning for gebyrberegningen, og kommunen vil derfor ha 
hjemmel til å kontrollere nevnte stikkledning for å undersøke 
om dette er tilfelle eller ikke. 

2.6 Prøving 
I forbindelse med kontroll etter pkt. 2.5 kan kommunen forlange 
dokumentasjon av trykk og tetthets- og funksjonsprøving av 
sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

2.7 Krav til materiell og utførelse 
Det henvises ti I a bon nementsvil kårenes tekn iske bestem meiser 
når det gjelder krav til materiell og utførelse. Det vises også til 
plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. 

Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installa 
sjoner og materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten. 
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2.7.1 Separatsystem 
Kommunen kan kreve at stikkledningene legges som separatsys 
tem i områder hvor kommunens ledninger er lagt som kombi 
nertsystem der det forel igger et sa klig behov for dette. 

Kommentar: 
Et eksempel på dette kan f.eks. være der kommunen har til 
hensikt å skifte ut sin eksisterende fellesledning med et se 
paratsystem innen rimelig tid, f.eks. 5-10 år fram i tid, på det 
tidspunkt abonnenten søker om tillatelse til å anlegge avløps 
ledninger fra hovedledningen og inn til eiendommen. Det vil 
her være lite hensiktsmessig om kommunen godkjente et fel 
lessystem, for så å gi pålegg om utskiftning til separatsystem 
noen år senere, når kommunen skulle legge om sitt lednings 
nett til separatsystem, slik kommunen blant annet har hjem 
mel for i dette regelverket og i medhold av forurensningsloven 
§ 22 andre ledd. 27 
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KAPITTEL 

Øvrige bestemmelser 

3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter 
Alle om kostn i nger i forbindelse med eta biering, d rift og ved like 
hold av private va n n- og avløpsa n legg bæres av a bon nenten. 

28 Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse 
monteres på offentl ig va n n- og avløpsa n legg som del av det 
private anlegget, bekostes i sin helhet av vedkommende abon 
nent. Utstyr og vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av 
kommunen. 

3.2 Funksjonskrav og tekniske krav 
Abon nenten er a nsva ri ig for at fu nksjonskravene og de tekn iske 
kravene i tekn iske bestem meiser, og i pla n- og bygn ingsloven 
med til hørende teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets leve 
tid. Dette gjelder også krav om at det private vann- og avløps 
anlegget til enhver tid skal være tett, at de til enhver tid gjel 
dende krav tiloverhøyde mellom innvendig topp hovedledning 
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i forgreningspunktet og laveste avløpsåpning i bygning (for 
eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. Dersom avløpsvannet pum 
pes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste punktet 
(gravitasjonspu n ktet) på pu m peledn ingen. 

I den grad en bygning på et tidligere tidspunkt er anlagt med 
lavere overhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes tiltak for 
å kom pensere for dette, f.eks. ved å i nsta Ilere ti I ba keslagsventi I 
eller pu mpestasjon etter dispensasjon fra komm unen for å mot 
virke tilbakeslag. Abonnenten har plikt til å vedlikeholde slike 
insta Ilasjoner regel messig. 

Kom m u nen ka n, dersom det forel igger et sa kl ig behov for det, 
kreve at eksisterende abonnenter for egen kostnad skal koble 
ta kva n net fra offentlig avløpsa nlegg, eta blere ford røyn ingstil 
ta k på eiendom men eller eta blere nytt privat avløpsa n legg for 
å håndtere overvann til kommunalt ledningsnett, dersom dette 
ikke vil medføre uforholdsmessige kostnader for abonnenten. 

29 

Kommentar: 
på samme måte som det er behov for å kunne stille relevante 
krav for håndtering av overvann på nyanlegg, er det også behov 
for å ha en klar hjemmel for at kommunene kan stille krav til 
overvannshåndteringen overfor eksisterende abonnenter. Det er 
derfor inntatt en uttrykkelig hjemmel for dette for eksisterende 
abonnenter. Dette er for øvrig i samsvar med forslag til § 7-3 
fjerde ledd i Norsk Vanns Rapport 214/2015 med forslag til ny 
sektorlov på vann- og avløpsområdet. Det er føyd til at det må 
foreligge et saklig behov for et slikt krav, og videre oppstilt en 
begrensning om at det ikke må medføre uforholdsmessige kost 
nader for abonnenten. 
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3.3 Eksisterende offentlige vann- og 
avløpsanlegg 
Abonnenten godtar ved til knytn i ngtil kom mu nens nett at even 
tuelle eksisterende lovlig anlagte offentlige vann- og avløpsan 
legg på abonnentens grunn har rett til å bli liggende uavhengig 
av om denne retten er tinglyst eller ikke, og uavhengig av om 
a bon nenten kjen ner ti I led n i ngen på overta kelsestidspu n ktet 
for eiendom men. Abon nenten ha r bevisbyrden for at a n legget 
eventuelt er u lovl ig a n lagt. 

Kommentar: 
For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt 
over abonnentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyt 
tet kommunens nett, må kommunen inngå en avtale med 
abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen. 

Overvannsutvalget har foreslått at bestemmelsen blir lovfes 
tet som ny § 27-6 i plan- og bygningsloven fra 2008. 

Dersom abonnenten hevder at de offentlige vann- og avløps 
ledningene over hans eiendom i sin tid er anlagt ulovlig, er 
det abonnenten som har bevisbyrden. Bakgrunnen for dette 
er at en ny eier aven eiendom der det ligger kommunale VA 
ledninger, ofte vil kunne bestride at kommunen i sin tid lovlig 
har fått tillatelse til å anlegge VA-ledninger over den aktuelle 
eiendommen. 

Dette vil kunne være vanskelig å bevise for kommunen når 
det er inngått muntlige avtaler med tidligere grunneier, som 
i ettertid har flyttet fra eiendommen eller ikke lenger er i live. 

For å unngå at bestemmelsen mister mye av sin betydning 
for kommunen, og før det har gått så lang tid at det uansett 
foreligger hevdsgrunnlag, er det presisert at det er nåværen 
de abonnent/eier av den aktuelle eiendommen som må kunne 
dokumentere at kommunen i sin tid ulovlig la ledningene. I ut- 
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I gangSpunktet må det antas at kommunen ikke ville ha anlagt 
ledningen dersom kommunen på det aktuelle tidspunktet ikke 
hadde innhentet nødvendig tillatelse til dette. 

3.4 Bygging nær offentlig vann- og 
avløpsanlegg 
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyg 
gelse, inklusive garasjerog støttemurer, skal ikke plasseres slik at 
den er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og 
avløpsanlegg. Det samme gjelder øvrige søknadspliktige tiltak 
og øvrige tiltak som kan vanskeliggjøre drift og vedlikehold eller 
utskiftning av slike ledninger. Slik bebyggelse og slike tiltak skal 
ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 
4 meter beregnet fra ytterka nt led n i ng/a n legg. 

31 
Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad 
hvis utbyggeren sikrer drift og vedlikehold av offentlige lednin 
ger med a n legg av va rerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom 
tilta kshaver /a bon nent forestå r omlegging av hoved ledn ingene 
etter servituttlovens regler. 

Eier av offentlige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte 
krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig paral 
lelt med, den ordinære byggesaksbehandlingen avtiltaket etter 
plan- og bygningsloven. 

Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5 

i disse bestemmelsene. 

I Kommentar: 
For dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, 
må kommunen sikre dette i en egen avtale. Bakgrunnen for 
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presiseringen i forhold til tidligere utgave av de administra 
tive bestemmelsene fra 2008, er at det ofte vil kunne være 
et behov for å hindre å anlegge øvrige søknadspliktige tiltak 
over offentlige vann- og avløpsanlegg, ut over oppføring av 
bebyggelse og støttemurer. Dette vil f.eks. kunne gjelde anlegg 
med vesentlige terrengoppfyllinger, da slike fyllinger i praksis 
vil kunne gjøre det svært vanskelig for kommunen å komme til 
med forsvarlig drift og vedlikehold eller utskiftning av lednin 
gene. Det er også åpnet opp for at tiltak som ikke er søknads 
pliktige etter plan- og bygningsloven er omfattet av bestem 
melsen, der de vil kunne vanskeliggjøre drift og vedlikehold 
eller utskiftning av slike ledninger. Som eksempel på dette kan 
være ulike typer beplantning, så som å plante trær, en hekk, 
sette opp gjerde, etablere plattinger, etc. 

Overvannsutvalget har i NOU 2015: 16 foreslått å lovfeste en 
ny § 29-4 femte ledd om at nye byggverk og tiltak skal ha 
en avstand til offentlige vann- og avløpsanlegg på minimum 
4 meter, med mindre kommunen bestemmer noe annet. Blir 
bestemmelsen vedtatt, vil det foreligge et overlappende hjem 
melsgrunnlag, men slik at bestemmelsen også vil gjelde over 
for dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, 
og derfor ikke bundet av abonnementsvilkårene. 

3.5 Opphør av tilknytning 
Når privat vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal 
abon nenten sørge for at led ningen avstenges ved til knytn ingen 
på hovedledning eller der kommunen anviser. Kommunen kan 
i den forbindelse også kreve at private installasjoner på hoved 

ledningen blir ~ernet. 

Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens reg 
ning dersom dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og 

avløpsa nlegg. 
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3.6 Stengning av offentlige ledninger 
Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndterin 
gen som skyldes arbeider på kommunale ledninger, gjøres kjent 
i rimelig tid på forhånd for de berørte abonnentene. 

Ved øyeblikkelig stenging avvannforsyningen på grunn av akutt 
arbeid på kommunens vannledninger, varsler kommunen de 
berørte parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil 
være gjenopprettet. 

Stengn ing av offentlig van nledn ing på gru nn avtil knytn ing, opp 
hør eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av 
kommunen etter bestillingfra ansvarlig utførende. Tidspunktfor 
stenging av kommunale vannledninger avtales med kommunen. 
Ansvarlig utførende plikter å varsle abonnenter som berøres av 
stengningen. 33 

3.7 Besiktigelse og kontroll av 
eksisterende anlegg og installasjoner 
Kom m u nen ha r nå r som helst, og uten forutgående va rsel, rett 
til å besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann 
og avløpsanlegg, i den grad disse kan ha betydning for drift og 
vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg eller for gebyr 
beregn i ngen. Dette gjelder også kontroll av va n nforbru ket hos 
abonnenter som har vannmåler. Vedkommende kontrollør skal 
uten oppford ri ng legiti mere seg. 

Det er kun kommunens egne mannskaper, ansvarlig utførende 
eller andre med tillatelse fra kommunen som kan besiktige og 
kontrollere offentlige vann- og avløpsanlegg. 
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Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omleg 
ging av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg 
som ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administra 
tive ogtekniske bestemmelser, eller foreta andre kompenserende 
ti Ita k. Dette gjelder i den grad forholdet ka n ha betyd n i ng for 
drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg eller for 
kommunens gebyrberegning. 

Kommentar: 
Som eksempel på dette kan nevnes: 
• Lekkasjer 
• Ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og 

miljøskadelige stoffer 
• Manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laves 

te vannlås i bygning 
• Manglende tilbakestrømmingsbeskyttelse i abonnentens 

vannledningsnett, jf. pkt. 2.4 i abonnementsvilkårenes tek 
niske bestemmelser 

3.8 Kontroll og innskrenking av 
vannforbruk 
Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. 

U nder va n n ma ngel eller nå r and re forhold krever det, ka n kom 
munen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, 
for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner 
også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som 
kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vann 
mangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve 
erstatning eller prisavslag. 
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3.9 Vannkvalitet og trykk 
For va nnkva I itet gjelder drikkeva nnsforskriftens bestem meiser 
i § 12 (jf § 5) som minimumskrav. Kommunen kan, med Mattil 
synets godkjennelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til 
vannkvalitet for en avgrenset periode, dersom kravene ikke kan 
oppfylles før utbyggi ng av nytt va n n beha nd I i ngsa n legg e.l. er 
gjennomført. Kommunen skal informere abonnentene om slike 
avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet. 

Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med 
kommunen om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om. 

Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på 
den kommunalevannledningen. Dersom vanntrykket inne i byg 
ni ngen ikke er ti Ifredsstillende, og dette i kke skyldes manglende 
trykk på kommunens ledning, må abonnenten bekoste og instal 
leretrykkforsterkningsanlegg. Kommunen kan kreve installering 
av reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne 
i bygningen overstiger 6 bar,jf tekn. best. pkt. 2.1.3. 

35 

Kommunen plikter å varsle abonnentene ved vesentlige 
endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. 

Kommentar: 
I den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel etter 
forbrukerkjøpslaven § 16, kan abonnenten etter nærmere 
regler kreve prisavslag og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøps 
loven § 26. 
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3.10 Videredistribusjon av vann 
og avløpstjenester 
Uten kom m u nens sa mtykke må det i kke tas, bortledes eller sel 
ges va n n fra en eiendom som er til knyttet offentlig va n na nlegg, 
på en sl i k måte at utta ket i mengde overstiger et norma It h us 
holdningsabonnement eller det vannforbruk som den aktuelle 
type virksomhet vanligvis har. 

Det samme gjelder for tilførte avløpsmengder fra den enkelte 
abonnent til offentlig avløpsanlegg. 

3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp 

36 

Ved unormalt store eller støtvise vannuttak eller unormalt store 
eller støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klimakjø 
ling, sprinkleranlegg,jordvanning eller ved tømming av bassen 
ger og oppfyll i ng av ta n ker som overstiger det som er god kjent 
etter pkt. 2.1, 2.2 og 2.4, må det innhentes særskilt tillatelse fra 
kommunen. 

Kommentar: 
Som eksempel må testing av sprinkleranlegg ikke gjennom 
føres uten at det på forhånd er innhentet særskilt tillatelse fra 
kommunen til dette. 

Kommunen kan som vilkår for slik tillatelse f.eks. stille krav om 
i nsta Ileri ng av va n n må ler, eller sti Ile krav ti Isærski Ite tidspu n kter 
som tiltaket må gjennomføres på, mv. 
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3.12 påslippenes beskaffenhet 

3.12.1 Generelt 
Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gas 
ser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, 
m iljØ- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsa nlegg. 
Dette innebærer at a bonnenter som ertil knyttet offentlig avløps 
a nlegg, må vise aktsomhet ved bruk av sine san itærinstallasjoner 
for å unngå at slike væsker, stoffer, gasser eller produkter føres 
ut med avløpsvannet via vasker, sluk eller toalett. Eksempelvis 
skal farlig avfall leveres til godkjent mottak, legemiddelrester skal 
leveres til apotek og hygieneprodukter skal avhendes gjennom 
avfa Ilsi nnsa m li ngen. 

Kommunen må straks varsles dersom farlige eller skadelige væs 
ker, stoffer, gasser eller produkter ved uhell blir ført til offentlig 

avløpsa n legg. 
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Kommunen kan stille krav til påslipp av overvann til offentlig 
avløpsa n legg, bl.a. inn hold, mengde, sa ndfa ng, ford røyn i ngs 
basseng m.m. 

3.12.2 Foru rensn ingsforskriften 
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsfor 
skriften) har en rekke bestemmelser som regulerer påslipp 
av avløpsvann fra virksomheter og husholdninger til offentlig 

avløpsanlegg. 

De viktigste i denne sammenhengen er: 
Utslipp av oljeholdig avløpsva nn, herunder påslipp til offent 
I ig avløpsa n legg, er regu lert i foru rensn i ngsforskriften ka p. 
15. Det skal bl.a. sendes søknad til kommunen ved etablering 
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av nye utsi ipp eller vesentlig økn i ng av eksisterende utsi ipp 
av oljeholdig avløpsvann. 
Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsanlegg fra 
virksomheter og husholdninger er regulert i forurensnings 
forskriften kap. 15A. Slike påslipp er forbudt med mindre 
kommunen i forskrift gjør unntak fra forbudet. 
Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av fotokjemikalie 
holdig eller amalgamholdig avløpsvann uten at utslippet, 
herunder påslipp til offentlig avløpsanlegg, etableres og 
drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften §§ 

15A-5 ti I 15A-7. 

Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav 
til virksomheters påslipp av avløpsvann til offentlig avløps 
anlegg, jf. forurensningsforskriften § 15A-4. Kravene kan 
fastsettes ut fra hensynet til det offentl ige avløpsa n leggets 
utslippskrav, for å unngå skade på offentlig avløpsanlegg, for 
å sikre at driften av avløpsanlegget og slambehandlingen 
ikke vanskeliggjøres, for å sikre kvaliteten på avløpsslammet 
eller for å sikre helsen til personell som arbeider med offent 
lig avløpsanlegg. Kravene vil komme i tillegg til eventuelle 
krav som statl ig foru rensni ngsmyndighet har stilt i virksom 
hetens utsi ippsti Ilatelse. 

3.12.3 Eksempler på uønskede væsker, 
stoffer, gasser eller produkter 
Vi nevner her noen eksempler på hva som er å anse som væsker, 
stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplo 
sjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig 
avløpsa n legg, jf. pkt. 3.12.1. 
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Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler, 
maling, lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, olje, voks, 
sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid, presskaker, cyanidfor 
bindelser, sulfater, sulfider, kadmium, kvikksølv, amalgam, bly, 
kopper, nikkel, sink, krom, ammonium og magnesiumsulfater. 
Andre eksempler er vaskefiller og hygieneprodukter som bind, 
bleier, tamponger og Q-tips. 

Denne opplistingen er ikke uttømmende. 

3.13 Utskillere og renseanlegg 
Ettersyn, tøm m i ng og ved I i kehold av private olje- og fettutski 1- 
lere, sla mavskillere/septikta n ker og and re rensea nord n i nger ti 1- 
knyttet offentlig avløpsanlegg må utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter, utslippstillatelser og eventuelle øvrige vilkår som er 
satt. 
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Dersom sl i ke a n legg ikke d rives ti Ifredssti Ilende, ka n kom m u 
nen gi pålegg om utbedring eller stenging, eller overta driften 
midlertidig for abonnentens og/eller leietakerens regning. Eie 
ra nsva ret for de aktuelle a nlegg tilligger fremdeles a bonnenten/ 
leieta keren. 

Eieren er pliktig til å sette utskillere og renseanlegg ut av drift 
og føre avløpet direktetil offentlig avløpsanlegg når kommunen 
krever det, jf. foru rensn ingsloven § 26. 
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3.14 Ansvarsforhold 
Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og ved like 
hold av kommunale ledninger for vann og avløp. 

Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærin 
stallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

Kommunen som anleggseier er ansvarlig, uten hensyn til skyld, 
for skade som avløpsled n i ng eller va n n led n ing volder. For skade 
fra avløpsanlegg som skyldes at kapasiteten ikke strekker til, er 
anleggseieren ku n a nsva ri ig dersom ha n ha rutvist ua ktsom het 
og/eller forsett. 

Kommentar: 
Teksten er revidert og tilpasset de senere årenes rettspraksis 
som på visse områder har innskrenket kommunens adgang til 
å fraskrive seg sitt objektive ansvar etter forurensningsloven 
§ 24 a, i forhold til det som var situasjonen da standard abon 
nementsvilkår pkt. 3.14 ble utformet i 2008. 

Endringene i reguleringen av bestemmelsene om ansvarsfor 
hold innebærer først og fremst at kommunen ikke kan fra 
skrive seg sitt objektive ansvar for manglende vedlikehold av 
en offentlig avløpsledning. Det følger av Høyesteretts dom i 
stavanger-saken avsagt 19. mars 2007, at en kommune kan 
fraskrive seg det objektive ansvaret for manglende kapasitet 
etter forurensningsloven § 24 a dersom det regner mer enn 
kommunens avløpsledning er dimensjonert for, og dimen 
sjoneringen på det aktuelle tidspunktet var forsvarlig etter 
dagjeldende regler for dimensjonering av avløpsanlegg. 

Senere rettspraksis har ikke endret på dette, og dommen an 
ses derfor fortsatt å gi uttrykk for gjeldende rett på området. 
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Det vises her til at Alta-saken (Rt. 2011 s. 1304) gjaldt ansvars 
fraskrivelse for manglende vedlikehold, og Molde-saken (Rt. 
2014 s. 656) gjaldt spørsmålet om det foreligger et objektivt 
ansvar for andre skadeårsaker enn manglende vedlikehold el 
ler manglende kapasitet. 

I det aktuelle tilfellet, der tilbakeslagsskaden var forårsaket av 
tilstopping av røret ved at en større stein hadde kommet inn 
i dette, ble det konstatert at det er et rent ulovfestet objek 
tivt ansvar også for denne type skader, og at adgangen til å 
fraskrive seg ansvaret måtte være den samme enten ansvaret 
var lovfestet (som i forurensningsloven § 24 a) eller ulovfestet, 
dvs. skapt av domstolene. 

Kom m u nen er uten a nsva r hvis private va n n- og avløpsa n legg 
eller san itærinstallasjoner, på grunn av a rbeider på det offentlige 
hovednettet forurenses eilertilstoppes av rust slam eller andre 
stoffer, eller får frostskader. 
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Det samme gjelder ved svikt i vanntilførselen eller manglende 
vann til brannslokking/sprinkling og for skader som skyldes for 
hold som beskrevet i pkt. 3.8 og 3.9, så la ngt forholdet i kke ra m 
mes av forbru kerkjøpslovens bestem meiser, og kom m unen ha r 
opptrådt aktsomt. 

Kommentar: 
Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyg 
gende tiltak og tilsyn § 5-4 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø 
blad nr. 82. 

Kom m u nen er i kke a nsva ri ig dersom det oppstå r skade på eien 
dom og det private va n n- og avløpsa n legget eller sa n itæri nsta Ila 
sjonen ikke er i samsvar med leveringsvilkårenes tekniske og 
ad min istrative bestem meiser. 
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Kommentar: 
Rettspraksis oppfattes fortsatt slik at den gir åpning for an 
svarsfritak for kommunen der skaden er forårsaket av feil el 
ler mangler ved abonnentens eiendom eller anlegg som f.eks. 
ikke godkjente kjellerrom eller abonnentens anlegg ikke til 
fredsstiller krav til 90 cm overhøyde fra topp hovedledning til 
laveste slukåpning, jf. pkt. 3.5 i de tekniske abonnementsvil 
kårene, eller der regnværet eller flomhendelsen for øvrig er å 
anse som en force majeure-begivenhet, dvs. med et gjentaks 
intervall på mer enn 50 år, jf. dom fra Borgarting lagmannsrett 
19. juni 2007 i den såkalte Fredrikstad-saken. 

I NOU 2015: 16 har overvannsutvalget delt seg i tre ulike frak 
sjoner når det gjelder synet på i hvilken utstrekning det objek 
tive ansvaret skal kunne fraskrives ved avtale eller ikke, og i 
synet på avgrensningen av kommunens objektive erstatnings 
ansvar etter forurensningsloven § 24 A. I den grad dette leder 
til at forurensningsloven § 24 a blir endret, slik at den ytter 
ligere innskrenker kommunens adgang til å fraskrive seg sitt 
objektive ansvar, ut over det som allerede følger av ovennevn 
te rettspraksis, vil dette også få konsekvenser for anvendelsen 
og forståelsen av pkt. 3.14 i standard abonnementsvilkår. 

Kommunen er ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse 
i kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som 
skyldes ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer 
når skadetilfellene omfatter: 

Bygn ingsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som bru 
kes til varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksom 
het, og som mangler nødvendig godkjenning av bygnings 
myndighetene til slik bruk. 
Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig 
eller uaktsomt å oppbevare på slike steder. 
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Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv. 
Skader som kan knyttes til manglende ved likehold og tilsyn 
av til ba keslagsa nord ning. 

Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett 
eller uaktsomhet påfører offentlig vann- og avløpsan legg. Abon 
nenten sva rer også for skade eller u lem pe som personer som 
bruker hans sanitærinstallasjoner, påfører offentlig vann- og 
avløpsa n legg. 

Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk 
a nsva rlig for de plikter d isse bestem meisene på legger a bonnen 
ten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmel 
sene. 
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Innledning 

i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl.) og bygg 
teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende teksten er ment å utdype 
og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en 
kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som 
gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informa 
sjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for 
sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til 
aktuelt regelverk der dette er naturlig. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av admi 
nistrative og tekniske bestemmelser, utgitt i hvert sitt hefte. De 
administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvalt 
ningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fast 

legger krav til teknisk utførelse 

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet 
mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med 
tilknytningtil offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryg 
gende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og 

avløpsa n legg. 

Standard abonnementsvilkårforvann og avtep bør vedtas avden 
enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vil 
kårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommu 
nen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge 

inn egne særbestemmelser. 

Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hoved 
anleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. 
En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet 

Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til end rede krav og 
bestem meiser og nye utford ri nger som kommu nene står overfor, 
blant annet når det gjelder klimaendringer. 

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kom 
munalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonne 
mentsvilkårene. 

INNLEDNING 
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KAPITTEL • Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevanns 
forskriften) 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. følgende 
forskrifter: 

• Forskrift om miljørettet helsevern 
• Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v. 1 Generelt 

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
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Henvisninger til lover og forskrifter 
Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk 
som det er viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygn 
ingsloven, med byggteknisk forskrift (TEK) og veiledning til 
byggteknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for plan 
legging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og 
avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med tilhørende 
forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte 
kommunes vann- og avløpsabonnenter. Vi gjør oppmerksom 
på at lover og forskrifter kan endre seg over tid: 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende 
forskrifter: 

• Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 
om kommunale vann- og avløpsgebyrer 

• Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

Nettbaserte kilder 

Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, 
detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som 
arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet. 

For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig 
informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder: 

www.lovdata.no 
Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter 
m.m. i Norge. 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og byg 
ningsloven) med bl.a. følgende forskrifter: 

• Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk 
forskrift - TEK) 

• Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften - SAK) 
• Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) 

www.norskvann.no 
på Norsk Vanns hjemmesider finner du bl.a. informasjon om 
interessepolitisk arbeid og regelverk som er under utvikling, rap 
porter og veiledninger som Norsk Vann har utgitt på vann- og 
avløpsområdet samt oversikt over aktuelle kurs og arrangementer. 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensnings 
loven) med bl.a. følgende forskrift: 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurens 
ningsforskriften) 

Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med bl.a, 
følgende forskrift: 

wwwva-jus.no 
på Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut 
informasjon om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet. 

GENERELT 

9 
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Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inneholder også 
bl.a. følgende hjelpemidler: 
• Regelverksdatabasen 
• Boken «Vann- og avløpsrett» 
• Selvkostveiledningen 
• En rekke standardmaler for brev, brosjyrer m.m. 
• Typiske spørsmål og sva~ 

wwwva-norm.no 
Nettsted som skal gjøre det enkelt for alle aktører (entre 
prenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva som er 
kommunens krav til vA-tekniske anlegg. 

wwwmiljokommune.no 
Veiviser i kommunal miljøforvaltning. Driftes av Miljødirek 
toratet i samarbeid med flere etater. Gode veiledninger om 
kommunens myndighet og plikter, forurensning i forbindelse 
med avløpshåndtering, overvannshåndtering mm. 

www.rorsenter.no 
Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen 
vann- og avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NKF og 
Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns VA-norm. 

wwwregelhjelp.no 
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regel 
verket. Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn, Mattil 
synet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næringslivets sikker 
hetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

wwvcdibk.no> byggeregler 
Databasen til Direktoratet for byggkvalitet over lover, forskrif 
ter, veiledninger, blanketter mv. 

wwwstandard.no 
standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt 
over standarder på VVS- og VA-området. 

Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg 
overtid. 

KAPITTEL 

2 vannforsyning 

2.1 Dimensjonering 
Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde 
ogtilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovetfor husholdnin 
ger, næringsvirksomheter, institusjoner 0.1., samt til alminnelig 
brannslukking. Kommunen angir minste trykk i tilknytnings 
punktet. Se for øvrig pkt. 3.9 i Administrative bestemmelser. 

2.1.1 Vannmengder 
Kravtil vannmengdene tilfredsstilles om ledningene dimensjo 
neres etter NS 3055. Ved ledningsdimensjonering benyttes de 
normalvannmengdene som er vist i tabell 1. Disse normalvann 
mengdene gjelder for det ferdige anlegget ved maks. samtidig 
belastning. For andre tappesteder må vannmengden anslås 
i forhold til verdiene i tabell 1. 

2.1.2 Samtidighet 
Maks. samtidig vannmengde i fordelingsledninger i boligbygg, 
hoteller, forretningsbygg, sykehus o.l. finnes av formelen: 

q = ql +0,015 (Q-q)+O,17 J Q-ql 
q = maks. vannmengde, I/s 
Q = summen av normalvannmengder etter tabell 1, I/s 
ql = normalvannmengde til største ta ppested, I/s 

11 
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Formelen er gjengitt grafisk i figur l og i tabellform i tabell 2. tillates høyere hastighet pga. kortere brukstid. For sirkulasjons 
ledninger må hastigheten holdes på maks. ca. l m/s. 

For andre bygg, så som vaskerier, industribygg, badeanlegg 
i serier o.l., må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 2.1.6 Tiltak mot støy 

Tilførsel og bortledning av vann skal skje slik at det ikke oppstår 
sjenerende støy Tilsvarende gjelder også for støy i bolig.jf tabell 
5. For å oppnå lavt støyn ivå ved ta ppi ng er det som regel nødven 
dig å dimensjonere slik at det blir stort trykkfa II i koplingsledning 
og dermed lite trykkfall i tappearmatur. For koplingsledninger 
med kortvarige vannuttak tillates større hastigheter,jf tabell 4. 
Hvor det er fare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy, 
skadelige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- og/ 
eller vibrasjonsdempende utstyr. 

Maks. samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli 
mindre enn normalvannmengden til den utstyrsgjenstand som 
har størst vannforbruk etter tabell l. 

2.1.3 Vanntrykk 
Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 600 kPa 
(6 bar), skal det monteres reduksjonsventil rett etter hovedstenge 
ventil og før første avstikker. Ved for lavt vanntrykk installeres 
eventuelt eget trykkøkningssystem. 

Trykkøkningsanlegg skal forsynes med utrustningfor regulering 
av utløpstrykket og sikkerhetsanordning for å hindre overskri 
delse av maks. godkjent trykk. 

2.1.7 Forenklet dimensjonering 
For vanlige boligbygg, forretningsbygg, hoteller o.l. kan dimen 
sjonering av fordelingsledninger for kaldt og varmt vann skje 
etter tabell 6. Dimensjonering av koplingsledninger kan skje etter 
diagrammer i figur 2 eller tabell 7 som gjelder for kobberrør. 
Tabelleneforutsetteretvanntrykk i anboringspunktet på hoved 
ledning på minst 350 kPa, og statisk høyde mellom anborings 
punkt og øverste tappested må ikke overskride 15 meter (tilsv. 
150 kPa) ved bruk av disse tabellene. 

Trykkregulering skal foretas etter innvendig hovedstoppekran. 

Minste nødvendige trykk foran tappested for å oppnå normal 
vannmengden må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Hvis dette 
trykket ikke er kjent, kan det uttas etter tabell 3. 

2.1.4 Ekstraordinære vannuttak 
For tilknytning eller endring av sanitærinsta Ilasjoner og private 
vann- og avløpsanlegg som vil medføre unormalt store eller 
støtvise vannuttak (sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner, 
næringsvirksomhet og lignende), vises det til pkt. 3.11 i admi 
nistrative bestemmelser. 

Dimensjonering av stikkledning kan skje på de samme 
betingelser, forutsatt at stikkledningens lengde er maksimalt 
10 meter. For stikkledninger med lengde mellom 10 og 20 m 
kan tabell 6 brukes ved vanntrykk i anboringspunktet på minst 
400 kPa. Ved lengre avstander på inntil 60 m må ledningen økes 
med ytterligere en dimensjon. 2.1.5 Korrosjon/erosjon 

For kobberrør må vannhastigheten generelt ikke overskride ca. 
2,5 m/s for fordelingsledninger. For koplingsledninger kan det 

NB: For andre rørmaterialer enn kobber må tabell 6, figur 2 og 
tabell 7 avpasses etter innvendig diameter. 

13 
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2.1.8 Trykktapsdimensjonering 
For bygninger med stort samtidig vannforbruk, f.eks. vaskerier, 
spesielle industrier, badeanlegg og bygninger med andre trykk 
forhold og ledningslengder enn forutsatt i 2.1.7, skal dimensjo 
neringen alltid utføres ettertrykktapsberegning basert på nomo 
grammer i figurene 3,4 og s. Tabell 8 angir innvendig diameter 
for en del plastrør. Enkeltmotstand i vannmåler beregnes etter 
spesifikasjon fra de respektive målerfabrikantene. Eventuelt kan 
den avleses i figur 6. 

2.3 Utførelse 
Anleggene skal prosjekteres og utføres slik at vannkvaliteten ikkefor 
ringes. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer. 

Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til 
rette for framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det 
gjelder særlig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen. 

2.3.1 Montering av vannledning i bygning 
Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpslednin 
ger som installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår 
vannskader. 

Enkeltmotstand i armatur, rørdeler etc. kan beregnes etter tabell 
9. Samlet en keltmotstand kan eventueltfastsettes til ca. 20 % av 
disponibel bevegelsesmotstand -avhengig av a nleggets størrelse 
og art. Trykktapet i vannmåler legges til nevnte enkeltmotstand. 
Disponibelt friksjonstap framkommer som disponibel beveget 
sesmotstand minus samlet enkeltmotstand. Nomogrammene 
skal anvendes med grunnlag i disponibeltfriksjonstap pr. meter. 

Vannskadesikre metoder kan være 
åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk 
plassering av rør i skap eller innredning med tilstrekkelig 
atkomst 
plassering av rør i sjakt eller innkassing med tilstrekkelig 
atkomst 
rør-i-rør-system 
bruk av automatiskvannstoppventil med fuktføler i rom som 
ikke har sluk og vanntett gulv 

2.2 Tetthetskrav 
Vannledningen må ha tilstrekkeligtetthet mot lekkasje ved mak 
simalt prøvetrykk. Det skal foretas tetthetsprøving av utvendige 
stikkledninger i henhold til NS-EN 805 og av innvendige ledninger 
i henhold til NS-EN 806. Tetthetsprøvinger skal dokumenteres. 

Med tilstrekkelig atkomst menes lett tilgjengelighetfor reparasjon 
eller utskifting. Det skal ikke være behovforflere håndverkergrup 
per for å åpne og tilbakestille tilgangen til installasjonen. 

Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når lednin 
gene settes under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket. 
Prøvetrykket skal forbli konsta nt i to timer etter temperatu rut 
jevning. Tetthetsprøving bør utføres med vann. 

Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene 
og/eller ved å sørge for varmetilførsel til ledningene. 

Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre 
installasjoner ikke skades 
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Der det er fare for kondensering, skal ledningene isoleres når 
kondens antas å medføre ulemper. 

2.3.2 legging av vannledning i grøft 
Flere ledninger i samme grøft legges slik at hver enkelt ledning 
blir lett tilgjengelig for ettersyn og reparasjon. 

Vannforsyningsanlegg skal sikres motfrost. Frostfri dybde oppgis 
av kommunen. 

VANNFORSYNING 

Når vannopplegg blir lagt i slisser, skal slisse, ved hvert gulv ha 
inspeksjonsåpning dekket av avtakbar plate. Slisser på yttervegg 
bør unngås. Ledninger i slisser skal isoleres. 

For å redusere risikoen for vannskade skal ledninger gjennom 
etasjeskiller av betong legges i va re rør. I våtrom som baderom, 
dusjrom vaskerom e.l. skal varerør alltid brukes og føres opp 
minst 25 mm over høyeste vannspeil på ferdig gulv. Mellom 
varerør og ledninger skal det pakkes godt med pakkingsmateri 
ale, Over pakkingsmaterialet legges plastisk, luktfri masse som 
ikke flyter ved temperaturer under 120 "C. 

Under arbeidets gang skal alle rør holdes forsvarlig lukket 

Ledningergjennom grunnmurskal som hovedregel ikke støpes fast, 
men legges med god klaring. Er detfa re for at grunnvann,jordmas 
ser eller gass kan trenge inn i bygningen langs rørene, må åpning 
i grunnmur pakkes godt med plastisk masse, gummipakning e.l. 
Helst bør det brukes innstøpt varerør med pakning av gummi. 

Rørene skal legges på et rørfundament som består av minst 150 
mm tykt lag sand-, grus- eller friksjonsmasser. Ledningene må 
ikke legges direkte på grøftebunnen. Grøftebunnen utjevnes, 
Ledningene må omsluttes avfriksjonsmasser og overdekkes med 
et minst 300 mm tyktfriksjonsmasselag. Ledningsfundament og 
omfylling skal bestå av knuste masser med standard sortering 
mellom 2 og 16 mm, eller naturlige friksjonsmasser med maks. 
standard sortering 22 mm. Gjenfyllingsmassen må ikke inne 
holde steiner med tverrmål større enn 300 mm. 

Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomførin 
gen tettes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-god 
kjent materiale kan føres gjennom en branncelle når det treffes 
betryggende tiltak for å hindre spredning av brann, jf. bygge 
forskriftene og brannforskriftene. 

Klammeravstand må tilpasses materialsort og ledningsdimen 
sjoner - se ta bell 10. 

Innstøpte ledninger må alltid varmeisoleres. Ledninger må legges 
slik at fri ekspansjon oppnås. Når grøftemassene er svært bløte, skal det bygges opp et funda 

ment av friksjonsmasser på en fiberduk (veiduk) klasse 5. Vei 
duken skal også omslutte side- og overfyllingsmassene. 

Når ledninger skal legges i steinfylling, må det også brukes veiduk 
for å hindre massetransport. NB: Det bør ikke benyttes O-fraksjon 
der det er fare for utvasking, for eksem pel i fjellgrøft. I fjellgrøft 
skal ledningene ligge med god klaring til fjell. 

Skjøter for rØr, rørdeler og utstyr skal utføres slik at skjøtene får 
en kvalitet som mest muligtilsvarer rørmaterialet. Levetiden for 
skjøtene bør tilsvare rørets levetid, jf. NS-EN 1057, NS-EN 1254- 
4:1998, NS 1758, NS 1759. 

Tappesteder med kaldt- og varmtvannsventil skal ha kaldt 
vannsventilen til høyre. 
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Det må tas forholdsreglerfor å hindre langsgåendeforskyvninger 

av ledning og grøftemasser, jf. kravene til omslutningsmasser 

som er beskrevet over. 

I endekum bør anboring plasseres før brannventilen eller even 

tuell spyle-/tappeventil. 

Stikkledning med dimensjon større enn DN 63 skal alltid tilknyt 
tes med T-rør, fortrinnsvis i kum. Stikkledn inger av mufferør som 

tilknyttes i kum, skal ha muffe (ledd) ved utsiden av kumveg 

gen. Stikkledninger uten muffer som tilknyttes i kum, skal føres 

gjennom kumveggen i varerør med tykk, elastisk rullepakning 

av gummi. Varerøret støpes fast i kumveggen. Hulltaking i kum 

vegg gjennomføres med kjerneboring, og det settes inn fleksibel 

gummipakning. Se også NKF og NorskVanns VA/Miljø-blad nr. 9. 

I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.L) skal rør av 

metallisk materiale beskyttes mot korrosjon ved egnet utvendig 

beskyttelse. Til fYlling av grøfter må ikke brukes slagg, alunskifer 

eller andre aggressive masser og heller ikke frosset fyllmasse. 

Ledninger må ikke legges på frosset underlag. (Jf. også monte 

ringsanvisninger fra produsenten.) 

Se for øvrig NS 3420 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr 5 

og 6. 
Settes det inn I-rer i kum over hovedledningen, skal innleggets 

utvendige hovedstengeventil anbringes i kummen. Kummen skal 

ha avløp. I offentlig kjørevei skal stikkledningen fortrinnsvis legges ivarerør. 

2.3.3 Tilknytning til hovedledning 
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for 

tilknytning på offentlig ledning og kan stille krav til innmåling 

(koordinatfesting) av tilknytningspunkt. 

For DN 125-300 hovedledninger tillates benyttet anboringer 

med 38 mm hull for stikkledning opp til DN 54 (2") diameter, 

utvendig målt. For DN 100 hovedledning benyttes anboringer 

med 32 mm hull for vanninnlegg opp til DN 35 (11.") diameter, 

utvendig målt. Anboringen skal ligge minst 300 mm fra spiss 

ende, muffe eller kumvegg. 

Minste avstand mellom tilknytningspunkter på samme rør 

bestemmes av kommunen. 

Ved tilkobling i kum kan mellomring benyttes der det ligger til 

rette for det. 

På brannventilers rørplugg tillates ikke tilknytninger. 

An bori ngsa rra ngementet må a nord nes sli k at setningsska 

der/-brudd ikke oppstår. Dette gjelder for alle typer rør. 

Tilknytningen skal i regelen ligge innenfor linjer trukket vinkel 

rettfra hovedledning mot eiendomsgrensene og om mulig ikke 

i gatekryss 

Vanninnlegg må ikke føres til eller gjennom eksisterende offent 

lig kum for spillvann. 

Anboring i kum må plasseres slik at stikkledningen ikke hindrer 

arbeid i kummen. Stikkledningen må ikke plasseres rett under 

nedstigningsåpningen, eller slik at den kan bli tråkket i stykker. 

Når eksisterendetilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på 

hovedledningen kobles ut. Kommunen bestemmervalg av metode. 

Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7. 
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2.4 Sikring mot forurensning 
Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller 
inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan skje. 
Dette gjelder også for tilbakesuging eller inntrenging av vann 

fra andre vannkilder. 

Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av 
utløpet skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmt 
vannstilførsel. 

2.5 Stengeventiler 
Tilkobling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk 
forandring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispen 

sasjon. 

Enhver bygning skal ha innvendig hovedstengeventil plassertforan 
første avstikker. Hver leilighet skal i tillegg ha egen stengeventil. 
Alle ledn i nger ti I utstyr som kreve r drifts messig ved li kehold, skal 
generelt utstyres med stengeventil. 

Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødven 
dig desinfiseres i samråd med kommunen. Stikkledning skal ha utvendig, lett tilgjengelig og manøvrerbar, 

solid stengeventil. 
Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er 
sikret mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717. Sikring 
skal iht. standarden finnes både 

på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens 
interne ledningsnett og 
rett etter innvendig hovedstoppekra n og før første avstikker. 

Stengeventil på offentlig hovedledning må bare manøvreres av 
dem som kommunen har godkjent. 

Stengeventiler skal være av godkjent type. Kuleventiler i dimen 
sjon større enn DN 20 skal ha ratt/gir. 

Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. 
Utvendig hovedstengeventil, innvendig hovedstengeventil og 
stengeventiler på tilførsel til leiligheter skal være tydelig merket. 

Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan 
benyttes forutsatt at det er gitt tillatelse fra kommunen som 
eier av distribusjonsnettetfor drikkevann. Dette er særlig aktuelt 
for eksisterende installasjoner. 

2.5.1 Utvendig hovedstengeventil 
En solid utvendig hovedstengeventil (bakkekran) skal monteres 
så nær hovedledning som mulig, men ikke i kjørebane. Ved åpen 
bebyggelse skal stengeventiler plasseres like innenfor temte 
grense eller gjerdelinje. Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 61. 

Vannledninger må ikke legges gjennom ledninger eller behol 
dere e.l. som kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som 
inneholder smittestoffer eller giftige kjemikalier. 

Ventilen ska I kunne manøvreres fra terrenget. Spindel og varerør 
skal være slik utført at belastningstrykk ikke kan overføres til 
ledningen. Varerøret avsluttes i plan med terreng. 

Vannledninger må ikke legges i rom hvor ledningene kan utsettes 

for skade. 

Monteres hovedstengeventillike inntil gjerde, kan varerørets 
topp ligge ca. 300 mm over terreng. 
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Hovedstengeventil kan eventuelt plasseres i kum, men ikke i kum 

for spillvann. 

Det er ikke tillatt å montere vannmåler i stakekum. På hver side 
avvannmåleren skal det monteres en stengeventil med samme 
dimensjon som ledningen. 

Som hovedregel tillates kun en stikkledningtil hver bygning. Når 
flere stikkledningertil en bygningforbindes med hverandre, må 
hver stikkled ningforsynes med stengevent'l ogtilbakeslagsventil. 

Vannmåleren må være lett utskiftbar. 

Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter. 
Bunnen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning. 
Vannmålerne må monteres frostfritt. 

Ved felles stikkledning må hver eiendom ha egen stengeventil 
i tillegg til felles stengeventil 

På husveggen eller annet fast sted skal det settes opp et skilt 
eller merke som ved mål viser hvor hovedstengeventilen ligger. 
Skiltet eller merket skal være lett synlig ti! alle årstider. 

2.7 Varmtvann 
2.7.1 Temperatur 
Tappested forvarmtforbruksvann må ikke gi så høy vanntempe 
ratur at noen skader seg. Dette kan gjøres ved bruk av blande 
armaturer med temperatursperre. 

Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr.7. 

2.5.2 Innvendige stengeventiler 
Stengeventiler monteres på følgende steder: 

på alle oppleggsledninger i større bygninger (over to etasjer). 
På kaldt- og varmtvannsledninger til hver leilighet eller på 
kaldt- ogvarmtvannsledningerfor hver utstyrsgruppe 
Foran wc og spesielle apparater 
Foran utvendigetappeventiler (hageventiler) og på ledninger 
til uoppvarmede rom 

Følgende maksimumstemperaturer anbefales på vann til bruk 
for personlig hygiene: 

barnehager, bygg for funksjonshemmede, trygdeboliger etc. 
3S0( 

for øvrig 55 O( 

2.7.2 LegionelIabakterier 
Legioneliabakterier kan være et problem i vannforsyningsanlegg. 
Innånding av aerosol er inneholdende slike bakterier, for eksem 
pel ved dusjing, kan forårsake alvorlig lungesykdom 

Alle stengeventiler må anbringes lett tilgjengelig og frostfritt. 

Det må sørges for nødvendige uttappingsmuligheter. 

Stengeventil tillates ikke anbrakt i innvendig stakekum. Bakteriene dør ved temperaturer over 60°(. Varmtvannsan leg 
get bør derfor dimensjoneres slik at varmtvannstemperaturen 
holder minst 60 O( i alle ledninger fram til blandesentraler. 
Interne ledningsnett bør generelt utformes og dimensjoneres 
slik at va rmtvannet holdes varmt og ka Idtvannet kaldt, og slik at 
vannsirkulasjonen i alle ledningerer best mulig. Ledningsstrekk 

2.6 Vannmålere 
Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted 
for avlesing. Den skal monteres foran første avstikker og ved inn 
vendig hovedstengeventil. Vannmåler monteres i konsoll. 

23 
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etter blandesentraler og fram til tappepunkter der maksimums 
temperaturen må begrenses pga. fare for skolding, må være kor 
test mulig. 

Det bør legges til rette for forebyggende tiltak, for eksempel ren 
gjøring, desinfisering og varmebehandling. Se for øvrig Folke 
helseinstituttets veiledningom forebygging av legioneliasmitte. 

VANNFORSYNING 

På ekspansjonsledning må det ikke brukes stengeventiler. Even 
tuelt kan 3-veis vekselventil brukes. 

2.8 Energiøkonomisering 
Ved etablering av sanitærinstallasjoner bør dettilstrebes at god 
energiøkonomisering blir ivaretatt. 

2.7.3 Vannvarmere og sikkerhetsventiler 
Alle vannvarmere skal forsynes med godkjent stengeventil på 
tilførselsledningen for kaldt vann. 

Kravet om at anlegg for varmt forbruksvann skal utføres slik at 
det fremmer god energiøkonomisering, kan tilfredsstilles ved 

å isolere varmtvannsledninger og utstyr 
å bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne 
å ha små avstander mellom vannvarmer og tappested 
å bruke vannsparende sanitærutstyr 
å bruke direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere ved tappe 
punkt 
å benytte sirkulasjonsledning med pumpe 
å benytte selvregulerende varmekabel på varmtvannsled 
ningene 

2S 

Nærmestvannvarmeren skal det settes inn sikkerhetsventil som 
er innstilt på maks. 9 bar (900 kPa) og en tilbakeslagsventil mel 
lom denne og stengeventilen. 

Sikkerhetsventilen kan eventuelt være montert direkte til for 
rådsmagasinet. 

Direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere skal utføres og mon 
teres i overensstemmelse med DSBs forskrifter. 

Avløpet fra sikkerhetsventiler skal føres til sluk eller annen 
ustengbar avløpsinnretning. 

Vannvarmere og kjeler skal ha en tilstrekkelig stor og lett til 
gjengelig tømmeåpning, som forsynes med stengeventil. Også 
andretømmemuligheter kan tillates. Vannvarmere med indirekte 
oppvarming skal forsynes med tilstrekkelig stort ekspansjonskar. 

De to sistnevnte punktene er aktuelle på anlegg med spesielt 
lange ledningsstrekninger. 

Varmtvannsberederefyrt med flytende brensel eller gass, må ha 
forbrenningsvirkningsgrad på minst 90 %. 

Kommentar: 
For å forhindre skader etter installasjon av tilbakeslagsventil 
bør det installeres ekspansjonskar på tilførselsledningen til 
berederen. Dette vil også bidra til at TEKs krav til energiøko 
nomisering blir ivaretatt. 
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3.1 Dimensjonering 
Spillvannet skal kunne bortledes i takt med tilløpet. slik at det 
ikke kan oppstå oversvømmelser eller andre ulemperved normal 

bruk av installasjonen. 

Spillvannsystemet skal være slik at det ikke kan oppstå suge- eller 
trykksvingninger som kan bryte vannlukket i vannlåser. 

Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan 
oppstå oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjone 
rende regn- og smeltevannsmengder for området. Kommunen 
kan fastsette nærmere regler om dette. 

Dimensjonsbetegnelsene i de tekniske bestemmelsene gjelder 
utvendig målte rør. For dimensjonering gjelder innvendig diameter. 

Kravtil dimensjonering av avløpsledningertilfredsstilles om led 
ningene dimensjoneres etter NS 3055. 

3.1.1 Spillvannsledninger 
Det er tillatt å bruke kun godkjente avløpsrør som takavløpsled 

ninger og uttrekksledninger. 

3.1.1.1 Spillvannsmengder 
Det skal ved dimensjoneringen av spillvannsmengder benyttes 
de normalvannmengder som er oppgitt i tabell 13 for de enkelte 
utstyrsgjensta nder. 

3.1.1.2 Samtidighet 
Maks. samtidig belastningtas ut avfigur 7 på grunnlag av sum 
vannmengder etter tabell 13. For spesielle bygninger, så som 
vaskerier, industribygg, badeanlegg o.l., må samtidigheten fast 
settes i hvert enkelt tilfelle. 

Samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli min 
dre enn normalvannmengden fra den utstyrsgjenstand som har 
størst avløpsmengde etter tabell 13. 

3.1.13 Belastning av ventilerte spillvannsledninger 
Stående ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter 

tabell 14. 

Liggende ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter 
diagrammet i figur 8 for støpejernsrør og diagrammet i figur 9 
for plastrør. 

På diagrammet i figurene 8 og 9 viser den nedre avgrensnings 
linjen de minste fall som kan brukes for å oppnå selvrensing. 

På ON 90 nedfallsrør bør grenrør til wc monteres under øvrige 
grenrør i hver etasje. 

Uavhengig av dimensjoner gitt i tabeller og diagrammer gjelder 
følgende begrensninger: 

Minste dimensjon på utvendig stikkledning er ON 110 (utven 
dig målt) 
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Minste dimensjon på ventilert bu nn led n ing under kjellergu Iv 
er ON 110, bortsett fra grenledningtil ett enkelt opplegg eller 
utstyr. Minste dimensjon til ett opplegg eller ett utstyr er ON 
75 for bunnledning. 
Minste dimensjon for wc-avløp er ON 90. 
Maksimalt antall wc som kan tilknyttes stående ventilert 
spillvannsledning, er 
- 6 wc med ON 90 ledning 
- 20 wc med ON 110 ledning 
- 55 wc med ON 135 støpejernsledning og ON 125 plast- 

ledning 

3.1.1.4 Belastning av ikke-ventilerte spillvannsledninger 
Ikke-ventilerte spillvannsledninger dimensjoneres etter tabell 16 
på grunnlag av spillvannsmengdene fra sa nitærinstallasjonene 
(se tabell 13) uten reduksjon for samtidighet. Tabellen angir også 
den ma ksi ma le lengden av liggende led n i nger og den ma ksima le 
fallhøyden, begge regnet fra forgreningspunktet på den venti 
lerte ledningen, se figur 10 a. 

Summen av lengdene avde enkelte liggende ledninger kan ikke 
være større enn 10 m måltfra forgreningspunktetfram til verti 
kalt undervannlåsen. Den maksimale fallhøyden kan tilsvarende 
ikke være større enn 4 m måltfra forgren ingspunktet og opp til 
vannstanden i vannlåsen. 

For ikke-ventilert bunnledning er minste tillatte dimensjon DN 
75 og minste fall 1:60. 

Spillvannsledning fra et sanitærutstyr til et sluk e.l. (dvs avløp 
uten selvstendig vannlås) skal i gulv ha DN 32 dimensjon og 
opptil 0,9 1/5. For 0,3 1/5 kan det brukes DN 25 dimensjon over 
gulv. Vannlåsens dimensjon uttas etter tabell 17. 

Et DN 75 badesluk kan belastes med enten 
ett badekar (0,9 1/5) eller vaskekar (0,6 1/5) samt tre utstyr 
il 0,3 1/5 

- eller tre dusjer il 0,41/5 
- eller seks servanter i serie il 0,3 1/5 eller tilsvarende belastning 

ON 50 sluk kan benyttes med den kapasiteten som gårfram 
av anvisningen og godkjenningen, men kan ikke benyttes på 
bunnledninger hvor kravet til minstedimensjon er ON 75. 

Alt utstyr skal stå i samme rom som sluket. Avløpet fra en servant 
i naborom i samme leilighet kan føres til sluket. Lydoverføring 
må da hindres ved ekstra vannlås med dimensjon DN 25 x 32. 

Plastsluk må bare brukes i forbindelse med vanntett gulvbelegg, 
eller tetningsmem bran i betonggulv. Felles sideledning tillates 
bare for utstyr i samme leilighet. 

3.1.1.5 Ventilasjon 
I enhver bygning skal avløpsnettet ha minst en ventilasjonsled 
ning med fritt atmosfærisk utløp. Ventilasjonsledningen kan ikke 
ha mindre dimensjon enn største sideledning på opplegget. 

For de minste dimensjonene DN 25, 32 og 40 må det brukes 
overgang til større dimensjoner når de oppgitte lengder eller 
fallhøyder overskrides. 

For wc-avløp kan forgrening på ikke-ventilert stående ledning 
bare skje opp til maks. 1 m vertikalt målt fra forgreningspunk 
tet på den ventilerte ledni ngen. se figur 10 a. And re detaljer for 
wc-avløp går fram av figur 10 b og c. 

Ventilasjonsledningerføres i høyde overtak og minst 2000 mm 
til side for, eller 500 mm over, vindu eller ventilasjonstilførsel. 
Takavløp godkjennes ikke som ventilasjonsledning. 
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Forbindelsen mellom sideledning og sekundærventilasjonsled 
ning skal ligge minst 300 mm høyere enn det utstyret som har 
avløp tilsideledningen. 

q = maksimal dimensjonerende regnintensitet i I/s rn 
kl, k2 osv = avløpskoeffisienter etter ta bell19 
Al, A2 osv. = nedbørsarealer i m' 

Minste dimensjon for ventilasjonsledning er DN 75 for sum 
normalvannmengde på maksimalt 5,01/5 på nedfallsledningen. 
Dimensjonen må uansett ikke være mindre enn største dimen 
sjon på sideled n i ng som er til knyttet nedfa Ilsled ni ngen. 

50 års gjentaksintervall: 0,07 1/5 m2 

Kommentar: 
Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til beregning av 
overvannsmengde, og det kan være store geografiske/lokale 
variasjoner. For de fleste bygninger/områder som omfattes av 
disse bestemmelsene, vil det være snakk om korte konsen 
trasjonstider, ofte i størrelsesorden to min. Det anbefales å 
dimensjonere for 50 års gjentaksintervall. Forfeileslufting av inntil tre stående spillvannsledninger (ned 

fallsrør) brukes dimensjon DN 90. For felleslufting av flere enn 
tre stående spillvannsledninger brukes dimensjon DN 110. For lokal bestemmelse av dimensjonerende regnintensitet an 

befales det generelt å benytte IVF-kurver fra Meteorologisk 
institutt. Disse oppdateres løpende i forhold til regnhendelser 
som følge av klimaendringer. 

Vakuumventiler (vlufteverrtiler» må i boliger plasseres på loft 
og ellers i overensstemmelse med produktets godkjenningsbe 
tingelser. Veiledende eksempel på regnintensiteter i en «typisk øst 

landskommune» ved konsentrasjonstid på to min: 
Ventilasjonsledninger i kalde rom skal isoleres. 

3.1.2 Overvanns- og drensledninger 
Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, 
ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke 
tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. 
Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke 
oppstår oversvømmelse eller andre ulemper 'led dimensjone 
rende regnintensitet. 

Ved gitt regnintensitet og areal kan største overvannsmengde 
eventuelt tas ut etter figur 11. 

Når beregnet overvannsmengde krever rørdimensjon DN 200 
eller større skal sti kkled n i ngen di mensjoneres etter de regler som 
gjelder for hovedledninger i respektive kommune (i henhold til 
VA-norm eller lignende) 

3.1.2.1 Overvannsmengder 
Overva nnsledningenes belastning ka n beregnes på grun nlag av 
sannsynlig maksimal regn i ntensitet for området og de forskjel 
lige nedslagsfelters areal og beskaffenhet etter formelen 

Q = q (kl Al + k2 A2 + .. ) 
hvorQ= belastning i I/s (største overvannsmengde) 

3.122 Belastning av overvannsledninger 
Stående overvannsledninger (som ikke er utført som trykkled 
ninger) dimensjoneres etter tabell 20 for støpejernsrør og figur 
13 for plastrør (diagrammets øvre del). 

Med spesialutførte taksluk kan fabrikantens godkjente dimen 
sjoneringsmåte brukes. 
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Liggende overvannsledninger dimensjoneres etter diagrammet 
i figur 12 for støpejernsrør og betongrør og figur 13 for plastrør. 

Minste tillatte dimensjon på utvendige, nedgravde ledninger 
er DN 110. 

3.1.3 Fellesledninger 
Det er ikketillatt å føre overvann ogspillvann i samme stikkledning. 
Kommunen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon etter søknad. 
Se også pkt. 2.7.1. Separatsystem i Administrative bestemmelser. 

3.1.4 Trekninger 
Ved stående spillvanns- og overvannsledninger hvor det inngår 
en liggende del (trekning), skal denne delen alltid dimensjoneres 
som liggende. 

Den stående delen av ledninger som er nedenfor trekningen, 
dimensjoneres prinsipielt som stående, men må ikke ha mindre 
dimensjon enn trekningen. 

Avsatser etter NS 3066 regnes som stående ledning. 

3.1.5 Retnings- og dimensjonsforandring 
i bygning 
Det er ikke tillatt å innsnevre tverrsnittet i strømningsretningen. 
Kommunen kan, i spesielle tilfeller og etter søknad, fravike dette 
kravet. Retningsforandringer utføres med bend. Ved overgang fra 
stående tilliggende ledning skal det brukes bend med stor radius 
eller 2 stk. 45° bend. For liggende avløpsledningerer maks. vinkel på 
retningsforandring og grenvinkeI67,5°. Fortrinnsvis benyttes 45°. 

3.1.6 Tetthetskrav 
Avløpsledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved mak 
simalt forekommende prøvetrykk. 

Det skal foretas tetthetsprøving for avløpsledning i henhold til 
NS-EN 1610 for utvendige ledninger og NS-EN 12056-del 5 for 
innvendige ledninger. 

3.2 Utførelse 
Avløpsledninger må legges slik at man unngår skadelige brudd 
påkjenninger og varmepåkjenninger. 

Skjøter for rør, rørdeler og utstyr mm. skal utføres slik at skjøtene 
får en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet. 

Avløpsledninger må sikres motfrost. 

Nødvendige inspeksjons- og stakekummer må settes inn. 

Sanitærinstallasjoner som har stengbare avløp, må ha overløp, 
unntatt når de plasseres i rom med sluk. 

Tilspillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens over 
vann og drensvann skal føres til overvannsledninger. Stikkled 
n ingene ska Ilegges som sepa ratsystem, uavhengig av hoved led 
ningssystemet. Dette gjelder også ved omlegging. Kommunen 
kan i spesielle tilfeller og ved søknad gi dispensasjon etter pkt. 
1.7 i de administrative bestemmelsene. 

Alt overvann skal passere sandfang før det slippes inn på hoved 
ledning. 

Kommunen kan kreve tak- og overvann infiltrert i grunnen etter 
nærmere regler. Se VA-Miljøblad nr. 92 - overfiateinfiltrasjon. 

Avløpsinstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på 
andre bygningsdeler. 
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3.2.1 Montering av avløpsledning i bygning 
Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre 
installasjoner ikke skades. 

Stakeluker og vannlåser etc. skal være tilgjengelige. 

Der det er fare for kondensering, må ledningene isoleres når 
kondens antas å medføre ulemper. 

Når stående ledninger blir lagt i slisser, skal sliss ved hvert gulv 
ha inspeksjonsåpning, dekket med avtakbar plate. 

Stående ledninger skal forsynes med minst ett klammer i hver eta 
sje. Om nødvendig forsynes ledningene med effektiveforankringer. 

Liggende støpejernavløpsledninger over kjellergulv skal under 
støttes solid like ved stående del ogfor øvrig med en avstand av 
ikke over 1,80 m. 

Plastledninger skal understøttes og festes slik atfall oppretthol 
des uten nedbøyningved varmepåkjenning. Klammeravstanden 
på stående ledninger skal ikke være større enn ca. 20 ganger 
diameteren og på liggende ledninger ca. 10 ganger diameteren, 
og skal for øvrig avpasses materialtype og dimensjon. 

Bunnledninger av plast skal legges på fundament av friksjons 
masser (av finpukk) med kornstørrelse 4-16 mm. Det skal være 
minimum 100 mm sjikt av finpukk under, over og til siden for 
ytterkant av røret, eller gis tilsvarende betongomstøp. Minste 
tillatte overdekning over topp rør (for liggende bunnledn ing) til 
ferdig gulv er 100 mm. 

Når ledninger føres gjennom en bran ncelle, må gjennomførin 
gen tettes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-god 
kjent materiale kan bare føres gjennom en branncelle når det 

treffes betryggende tiltak for å hindre spredning av brann, jf. 
byggeforskriftene og brannforskriftene. 

3.2.2 Legging av avløpsledning i grøfter 
Det er ikke tillatt å legge avløpsledninger under fundamenter 
for piper, kjeler etc. 

Ved separatsystem skal overvannsledningen legges til venstre 
for spillvannsledningen, sett mot strømningsretningen. 

Ved legging av spillvann benyttes rødbrune ledninger og ved 
legging av overvann benyttes sva rte ledninger. 

Frostfri dybde oppgis av kommunen. 

Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes 
fast, men legges med god klaring. Ledninger skal normalt legges 
vinkelrett gjennom grunnmur. Når det er fare for at grunnvann, 
gass, jordmasser etc. kan trenge inn i bygningen langs rørene, 
skal de støpes fast i grunnmuren. Ledninger med muffe skal ha 
muffe (ledd) ved utsiden av grunnmuren. Ledninger uten muffe 
skal føres gjennom grunnmuren i varerør med tykk, elastisk pak 
ning av gummi. Va re røret støpes fast i grunnmuren. 

Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9. 

I aggressiv grun n (syreholdigjord, alunskifer e.l.) skal rørene iso 
leres slik at det ikke oppstår skade. 

Fundamentering, legging og omfylling av rør og gjenfylling av 
grøft skal for øvrig skje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 2.3.2. 

Store private ledninger med dimensjon DN 200 eller større, som 
gårtil flere abonnenter og som må karakteriseres som hovedled 
ninger, skal ha beliggenhet og utføres i samsvar med de bestem 
melser som gjelder for anlegg av hovedledninger. 
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Jf NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. 

3.2.3 Sammenslutninger av ledninger 
På liggende ledninger skal maks. grenvinkel være 67,5°. Fortrinns 
vis skal 45° brukes. Dobbelt grenrør er ikke tillatt På stående 
ledning må maks. grenrørsvinkel være 88°. 

3.2.4 Kummer 
Kummer som er dype (over 2000 mm) skal ha godkjent nedstig 

ningsanordning. 

Utendørs kummer bør plasseres minst 1000 mm fra grunnmur. 

På trafikkarealer skal det brukes kumlokk og rammer av støpejern 
i henhold til NS 1990, 1991, 1992, 1995 og NS-EN 124. 

3.2.5 5take-/spylepunkt 
Spillvanns- og overvannsledning skal ha separate stakekummer. 

Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at 
slamavleiring i rørledningen blir minimal. Det skal monteres 
stakeanordning på følgende steder: 

Ett stakepunktfor stikkledninger 
For utvendig spillvannsledninger maks. 40 m mellorn stake 
punktene, men maks. 20 m til første kum etter forgrening 

på hovedledning 
For utvendige overvannsledninger maks. 80 m mellorn sta 
kepunktene, men maks. 40 m til første kum etter forgrening 

på hovedledning 
For innvendige spillvannsledninger maks. 20 rn rnellorn sta- 

kepunktene 
For innvendige overvannsledninger maks. 40 rn rnellom sta 
kepunktene 
Ved vinkelendringer på til sammen 90° eller mer 

Innvendige stakekummer skal, når de er firkantede, være mini 
mum 600 x 600 mm for inntil 750 mm dybde. For øvrigtilpasses 
størrelsen etter dybden. Innvendige stakepunkt kan eventuelt 
være 45° grenrør med ters i gulvnivå. Maksimum en forgrening 
er tillatt før innvendig stakepunkt. 

Stakerør skal anbringes på alle stående ledninger like over lig 
gende ledninger. Ved trekninger, unntatt avsatsrør, anbringes 
stakerør like overtrekningen. 

Som stakeanordning i bygninger godkjennes, foruten stakekum, 
stakerør og forankret ters i grenrør 

Istedenfor innvendig stakekum kan det brukes utvendig stake 
kum i en avstand av maksimum 2,0 m fra grunnmur. Samtlige 
opplegg samt liggende ledninger på over 300 mm skal ha sta 
keluke ved gulvnivå. 

Utvendige stikkledninger skal forsynes med minimum ett sta 
kepunkt eller kum. Ved vinkelendringer 90 grader skal det være 
stakekum eller stakepunkt 

Dersom det brukes utvendige stakekummer av betong, skal dia 
meter være minst 1200 mm. 

Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente utvendige stake 
kummer med mindre kumdiameter. 

3.2.6 Overvannssluk 
Overvann fra vei og gårdsplass skal passere sandfang med mini 
mum 1000 mm diameter før det slippes inn på hovedledning. 
Vinkelvannlås i sandfangkummer skal ha samme dimensjon som 
utløpsledning. Sandfangsdybde skal være min. 300 mm. Vinkel 
vannlås er min. 100 mm. Hjelpesluk uten sandfang og vannlås 
kan også benyttes i tilknytning tilovervannskum. 

AVLØP 
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Minste dimensjon på avløpsledning fra overvannssluk er DN 
110. Bunn utløp (vannstand) skal ligge minst 100 mm overtopp 
hovedovervannsledning, måltfra forgreningspunktet. 

Det kan brukes prefabri kkerte typegodkjente overvannssluk med 
mindre kumdiameter. 

3.2.7 Drenskum 
Drenskum av betong skal være minst 1000 mm i diameterogfor 
synes med 100 mm vinkelvannlås. Prefabrikkerte typegodkjente 
drenskummer kan utføres med mindre kumdiameter. 

Fortrinnsvis skal kun drensvann føres til drenskum. 
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Nårtakvann føres til drenskum, gjøres det med separat ledning, 
og avløpet må dimensjoneres for dette. 

Bunnen av drensrøret ved innløp i kummen skal ligge minst 150 
mm overvannstand (utløpets innvendige bunn). Sandfanget skal 
være 300 mm dypt. 

Drenskum plasseres som regel utvendig og forsynes med tett 
lokk og om nødvendig kjøresterkt. 

Minste dimensjon på avløpsledning fra drenskum er DN no. 
Bunn utløp (vannstand) i drenskum skal ligge minst 100 mm over 
topp hovedovervannsledning målt fra forgreningspunktet i gata. 

3.2.8 Pumpekum 
Plassbygde pumpekummer skal være minst 1000 mm i diameter 
eller minst 1000 x 1000 mm i firkant og utføres vanntett. 

Det skal brukes elektrisk drevet pumpe med automatisk igang 
setting. Det må være varslingsanordring ved pumpestopp (feil). 

Er detto ellerflere brukere av samme pumpekum, må hver boen 
het varsles ved pumpefeil. 

I gravitasjonspunktet på pumpeledningen må det monteres kum 
for avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. 

Det tillates ikke nedoverløp i pumpekum for spillvann. 

Pumpekum for overvann bør utstyres med ejektor eller tilsva 
rende. 

Pumpeledningen skal sikres mot tilbakeslag. 

Pumpekum monteres og forsynes med tett lokk av stålplater, 
støpejern eller annet godkjent materiale. Kum for spillvann må 
ventileres. 

Typegodkjente komplette pumpeanlegg må installeres i overens 
stemmelse med fabrikantens godkjente monteringsanvisning. 

3.2.9 Tilknytning til hovedledning 
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for 
tilknytning til offentlig ledning og kan stille krav til innmåling 
(koordinatfesting) av tilknytningspun kt. 

Minsteavstand mellom tilknytningspunktene bestemmes av 
kommunen. 

Sti kkled n inger for avløp kan ti I knyttes hoved ledningsnettet 
i offentlig kum. Detforlanges ikke kum ved hvertilknytning. Når 
eksisterende eller planlagt kum på hovedledningen liggertil rette 
for tilknytning, skal denne tilknytningen foretas i kummen. 

Stikkledningene knyttes til hovedledning med grenrør, sadel 
stykke med eller uten klammer eller kort mufferør, avhengig av 
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hovedledningens størrelse og materiale. Se NKF og NorskVanns 

VA/Miljø-blad nr. 33. 

På hovedledning d < DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre 

halvdel. 

På hovedledning d > DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre 

tredel. 

Hull på hovedledninger skal utføres med kjerneboring. 

På hovedledninger med d > DN 800 kan innføringsvinkelen være 

90° og ved mindre dimensjoner 45°. 

Stikkledningen må ikke noe sted sti cke inn i hovedledningens frie 
gjennomløp. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33. 

Ved tilknytning til kum skal stikkledningen ha muffe (ledd) ved 
utsiden av kumvegg. Se også NKF og NorskVanns VA/Miljø-blad 

nr. 9. 

Når en tilknytning skal opphøre, må stikkledningen plugges nær 
mest hovedledningen eller der kommunen anviser. 

3.3 Beskyttelse mot luktproblemer 
Enhver sanitærinstallasjon som er knyttet direkte til avløpsan 
legget, skal ha vannlås så nær installasjonen som mulig. 

Vannlåsene skal være selvrensende eller lett rensbare. 

I bygning skal enhver avløpsanordn ing for spillvann ha tilførsel 
av vann slik at vannlåsene alltid kan være vannfylt. 

Overvanns- og grunnvannsinstallasjoner må forsynes med vann 
lås dersom luktulemper kan forventes å oppstå. 

Vannlåser skal dimensjoneres slik at inn- og utløpet svarer til 
tabell 17. Lukningshøyden skal være minst 50 mm for sanitær 
installasjoner. 

Sluk i badstue skal ikke ha vannlås, men avløpetføres til sluk med 
vannlås, ev. nærmeste sluk i naborom (f.eks. baderom). 

Nedfallsledning for takvann som er tilknyttet led ning som også 
fører spillvann, skal passere vannlås dersom ned løpet ligger 
mindre enn 2000 mm til side for eller mindre enn 500 mm over 

vi nd u/oppholdssted 

Avløp fra balkong kan føres direkte til taknedløp når avløpet fra 
dette passerer en vannlås. Unntaket er når taknedløp føres til 
utkast på terreng. 

Avløp fra lyskasser, utvend ig tra ppenedga ng og ned kjørsler ska I 
passere vannlås. Er arealet <5 m2, kan avløpet tilkoples bygnin 
gens drensrør uten vannlås, men sluket skal ha sandfang. 

3.4 Beskyttelse mot slamavleiring 
Avløpsledninger må legges på en slik måte og med slikt fall at 
slamavleiringer o.l unngås i størst mulig grad. Ledningssystemet 
må forsynes med renseanordninger i et omfang som gjør det 
mulig å kunne stake og rense systemet ved behov. Se for øvrig 
pkt. 3.2.5. 

Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at 
slamavleiring i rørledningen blir minimal. 

Under byggearbeider skal avrenning fra anleggsområder ikke 
føres til hoved led ninger uten spesiell tillatelse fra kommunen. 

AVLØP 
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3.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra 
hovedledninger og inntrenging av høyvann 
Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer 

og tanker må ligge minst 900 mm høyere enn innvendig topp 

hovedledning målt i stikkledningens forgreningspunkt på hoved 

ledning. Dersom avløpsvannet pumpes, gjeldertilsvarende høy 

dekrav målt til det høyeste g-avitasjonspunktet på pumpeled 

ningen. Der hovedledning er forutsatt å fu ngere med overtrykk, 

regnes tilsvarende høydekrav fra beregnet trykklinje på hoved 

ledning ved stikkledningens forgreningspunkt. 

Vannstand i utvendige kummer og tanker må ligge minst 

100 mm over innvendig topp hovedkloakkledning målt i stikk 

ledningenes forgreningspunkt på hovedledning. 

For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning 

for avløpsvann, må den lavest monterte avlepsåpningen (vannlås 

i utstyr og vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den 

største høyvannstand som fastsettes av komm unen i samsvar med 

kommunenes offisielle nullnivå for kartverk og oppmåling Kravet 

til 900 mm overhøyde som beskrevet ovenfor gjelder uansett. 

Kan avløpet ikke føres med naturlig fall og nødvendig overhøyde 

til hovedledning, sjø eller elv, skal avløpsvannet føres til kum, 

hvorfra det pumpes opp i avløpssystemet. Det må monteres kum 

for avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. Spillvann og 

overvann skal føres til hver sin pumpekum. Slike systemer må 

sikres mot oppstuvning ved strømbrudd, pumpehavari e.l. Se 

også 3.2.8 Pumpekum. 

Andre løsninger enn pumping kan godkjennes av kommunen 

etter særskilt søknad. 

AVLØP 
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3.6 Renovering av avløpsledninger 
Renovering av avløpsledninger med små dimensjoner bør utfø 

res med utblokking og inntrekking av ny ledning slik at minste 

dimensjonen opprettholdes. 

I spesielle tilfeller vil kommunen etter nærmere vurdering kunne 
godta renovering med løsninger som i bare liten grad reduserer 

tverrsn ittet (strøm peløsn inger). 

3.7 Utskillere og renseanlegg 
Utskillere og renseanlegg må plasseres på hensiktsmessig og 

lett tilgjengelig sted for vedlikehold og tømming. 

3.7.1 Olje- og bensinutskillere 
Olje- og bensinutskillere skal dimensjoneres og utføres i over 
ensstemmelse med gjeldende forskrifter, utslippstillatelser og 
eventuelle øvrige vilkår. 

Avløp til utskiller skal ikke ha vannlås. Avløpsterskel fra oljeutskil 
ler må ha samme høydeforhold til hovedledning som bestemt 
for laveste vannlås, jf. pkt. 3.5. 

Overvann, drensvann og spillvann fra andre installasjonertillates 
ikke ført til olje- og bensinutskiller. Utvendig bilvaskeplass må 
avgrenses fra øvrig terreng slik at overvann fra tilstøtende ter 
reng ikke kan renne inn i utskilleren. Plassen tilpasses antall biler 
som kan vaskes samtidig. Ved utskillerens utløp må det settes en 
inspeksjonskum. Avløp føres til spillvannsledning. 

3.7.2 Fettutskillere 
Fettutskillere skal dimensjoneres og driftes i henhold til NS-EN 
1825-1 og 1825-2. For øvrig henvises det til forurensningsfor 
skriften kapittel15A-4 og eventuell kommunal forskrift om fett 
utskillere. 

Innendørs utskillere skal om mulig plasseres i kjeller i eget uopp 
varmet, men frostfritt og ventilert rom som er lett tilgjengelig. 
Utskilleren skal ha luft- og vanntett lokk. 

Utskillere skal bare tilføres fettholdig avløpsvann. Tilløpet skal 
luftes. Eventuell tilkopling til annen lufteledning for spillvann 
skal være minst 300 mm over øverste utstyr. 

En slik separat lufting kan ofte bli svært kostbar, særlig ved instal 
lasjon i eksisterende bygning. I slike tilfeller kan lufting via til 
løpsledningen godtas hvis ledningen ikke er for lang. Lengden 
på tilførselsrøret må ikke overskride 10 m. 

Hvis det erfare for at utskilleren kan tømmes ved hevertvirkning, 
skal utløpsledningen forsynes med lufteledning med minst ON 
50 dimensjon. Den føres inn på tilløpsledningen 300 mm over 
øverste monterte utstyr. Dette bortfaller hvis utlepsdykker/skille 
vegg er forsynt med lufterør inne i selve utskilleren. 

3.7.3 Øvrige utskillere 
Der hvor det er fare for at avløpsvannet kan inneholde giftige, 
korrosive, veksthemmende væsker eller stoffer, må det installeres 
betryggende nøytraliseringsanlegg. Anleggene må godkjennes 
i hvert enkelt tilfelle. Det henvises til forurensningsforskriften 
kap. 15 og l5A Se også administrative bestemmelser pkt. 3.12. 

AVLØP 
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Vedlegg 

Normalvannmengder 1/5 
Tappested 

kaldt varmt 

Drikkefontene 0,05 - 
Klosettsisterne 0,1 - 
Servantbatteri 0,1 0,1 

Bidebatteri 0,1 0,1 
Tappeventil/slangekran (innendørs) 0,2 0,2 
Oppvaskbatteri 0,2 0,2 

Batteri til utslagsvask ogtilskyllekar/vaskekar 0,2 0,2 
Dusj batteri 0,2 0,2 
Vaskemaskin til husholdninger 0,2 0,2 

Oppvaskmaskin til husholdninger 0,2 - 
Badebatteri 0,3 0,3 
Hagekran, gårdskran 0,4 - 

Spyleventil for urinaler 0,4') - 
Spyleventi I for WC 1,3 l) - 
Prefabrikkert dusjløsning m. flere hoder Må undersøkes i hvert 

enkelt tilfelle. 
1) For flere spylerventiler i serie regnes de øvrige med 0,21/s i tillegg som samtidighet. For urinaler 
regnes 0,21/s i tillegg pr. 0,60 m. 

Tabell 1. Normalvannmengder for tappesteder (Nvm.) 

... ... 

" , 
~ 

~ 
I"~ 

" :... 
"I 
~ 
" ~, 

~ ~, 
~ 
~ 
\\'"' \~\\ 

1\\'0 
~~~ 

1\ 1\ \ 
\ 

1\ \ \ 
\ 

\ \ \1\ 
\ 

\ \ \ \ , \ \ 
\ \ \ \ 

~'-- ~- ~ ~ .. .. \ \ ~ ::; ::; \ \ ~'-- ~ M ... \ -- c5 o o 0- \ , ~ u ~ \ \ c- er ... ~- \ 
~'-- - N M .... M , \ 

w w Ul w \ \ -- > > > > a:: a:: o: a:: 
:::J :::J :::J :::J ~ 
>< "" "" "" \ 

~ 

Sil ! b ep6uawuuefl aO!p!IWeS alSJølS 

Figur 1. Samtidighetskurver 

~ 
Ul 
::" 

6" 
Q) 

d "C 
Cl .... c: 
Q) eS E 

'"l c: 
o c: 

ni > ~ (ij 
eS E 
on o 
cl c: 

E 
::l 

<> Cf) 



KAPITTEL 3 

48 

Sum av normal- Tappested med største normalvannmengde I Vs 
varnnengde Q 

Vs Q1=O,' q,=O,2 q, =-=0.3 q, =0,4 

0,1 0,1 
0,2 0,16 0,2 
0,4 0,20 0,2B 0,36 0,40 
0,5 0,21 0,30 0,38 0,46 

0,6 0,23 0,31 0,40 0,50 
0,7 0,24 0,32 0,41 0,52 
0,8 0,25 0,34 0,43 0,54 
0,9 0,26 0,35 0,44 0,56 

1,0 0,27 0,36 0,45 0,57 
1,2 0,29 0,38 0,47 0,58 
1,4 0,31 0,40 0,49 0,60 
1,6 0,33 0,42 0,51 0,61 
1,8 0,35 0,43 0,53 0,63 

2,0 0,36 0,46 0,55 0,66 
2,5 0,40 0,49 0,59 0,68 
3,0 0,43 0,53 0,62 0,71 

3,5 0,46 0,56 0,65 0,75 
4,0 0,49 0,59 0,68 0,78 
4,5 0,52 0,62 0,71 0,81 

5,0 0,55 0,64 0,74 0,83 
6,0 0,60 0,70 0,79 0,89 
7,0 0,65 0,75 0,84 0,94 
8,0 0,70 0,79 0,89 0,98 
9,0 0,74 0,84 0,93 1,03 

10,0 0,78 0,88 0,97 1,07 
11,0 0,82 0,92 1,02 1,11 
12,0 O,8S 0,96 1,06 1.15 
13,0 0,90 1,00 1,09 1,19 
14,0 0,94 1,04 1,13 1,23 

15,0 0,98 1,07 1,17 1,27 
16,0 1,02 1,11 1,21 1,31 
17,0 1 ,OS 1,15 1,25 1,34 
18,0 1,09 1,18 1,28 1,38 
19,0 1,12 1,21 1,31 1,41 

20,0 1,16 1,25 1,35 1,45 
22,0 1,23 1,32 1,41 1,51 
24,0 1,29 1,38 1,48 1,58 
26,0 1,35 1,45 1,55 1,64 
28,0 1,42 1,51 1,61 1,71 

30,0 1,48 1,58 1,67 1.77 
35,0 1,63 1,72 1,82 1,92 
40,0 1,77 1,87 1,97 2,06 

50,0 2,05 2,15 2,24 2,34 
60,0 2,31 2,41 2,51 2,61 
70,0 2,57 2,67 2,76 2,86 
80,0 2,82 2,92 3,01 3,11 
90,0 3,06 3,16 3,26 3,35 

100,0 3,30 3,40 3,49 3,59 
110,0 3,53 3,63 3,73 3,82 
120,0 3,76 3,86 3,96 4,05 
130,0 3,99 4,08 4,18 4,28 
140,0 4,21 4,31 4,40 4,50 
150,0 4,48 4,53 4,63 4,72 

Tabell 2, Tabell over maks, sannsynlig vannmengde 

Trykkgruppe Armatur 

l. Opptil 50 kPa Vanlige tappeventiler og togreps blandebatterier 
Seteventil d > 25 mm 

2.50 kPa til 150 kPa Tappearmatur med strålesamler 
Sisterneventil, ettgrepsbatterier 
Seteventiler :S 25 mm 
Armatur for oppvask- og vaskemaski ner 

3.150 kPa til 300 kPa Ettgrepsbatterier for bad 
Spylerventil for WC 
Termostatbatterier 

Over 300 kPa Termostatbatterier 

Tabell 3, vanlig forekommende enkeltmotstand (trykktap) i tap 
pearmaturer 

Vannlednings- Mongeringsmetode 
Største tillatte hastighet ved: 

strekning 10 ·C 50 ·C 70·C 90·C ') 

Fordelings- Utbyttbar 4,0 3,0 2,5 2,0 m/s 
ledning Ikke utbyttbar 2,5 2,0 1,5 1,0 m/s 
Koplings- Utbyttbar 16,0 12,0 10.0 8.0 m/s 
ledning 

Ikke utbyttbar 4.0 3,0 2,5 2,0 rn/s 

Sirkulasjons- 2,0 1,5 1,3 1.0 
ledning 

eller mindre (0,3-0,8 m/s 
anbefales) 

*) Som regel anbefales å bruke hastigheter for 10 O( for kaldtvannsledninger og hastighet for 
50 O( for varmtvannsledninger. 

Tabell 4. Maksimale hastigheter i kobberrør for å unngå korrosjon 

VEDLEGG 
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Klasse Støynivå Bruksområde nummer 
I 10-20 dB (A) Alle bygninger 
Il 20-30 dB (A) Bygninger med mindre behov for 

særlig lavt støynivå 

III Over 30 dB (A) Industrilokaler o.l. der støynivået er av 
mindre betydning 

Tabell S. Støynivå i armatur 

Innvendig Største 
Utvendig diameter samtidige diameter vannmengeq 

mm tommer mm I/s 
1 2 3 4 

12 Y, 10,0 9,5 0,2 
15 % 12,6 12,7 0,4 
18 % 15,6 15,9 0,5 
22 19 0,6 

l 22,2 0,85 
28 25 1,1 

lY. 27,8 1,5 
35 31 1,8 

lY, 34,1 2,1 
42 38 2,8 

lY. 40,5 2,9 
2 46,8 3,7 

54 50 4,5 
2Y. 52,1 4,7 
2y, 58,5 5,9 
3 71,1 8,0 

Forfordelingsledninger kan ved tilnærmet dimensjoneringsberegning brukes en midlere bevegel 
sesmotstand (for friksjons- og enkeltmotstand) = 2,0 kPa/m for samtlige dimensjoner unntatt for 
12 og 15 mm samt 1/2"-5/8'; hvor trykktapet kan regnes = 10,0 kPa/m. Konstante vannuttak må 
i sin helhet tillegges den funne sannsynlige maks. belastning. (For plastrør kan tabellen brukes for 
tilsvarende innvendig diameter - jf. tabell 8.) 

Tabell 6. Belastning for fordelingsledninger av kobberrør uten 
avsetning 
NB! Tabellen gjelder kun for forenklet (tilnærmet) dimensjonering. Se 
pkt. 2.1.7. 
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Koblingsledningens lengde, m 

qn = normalvannmengden 

I diagrammet er det bare vist utvendig diameter i millimeter. Tilsvarende 
mål i tommer er som følger: 

S mm 3/s" 
12 mm 1/2" 
15 mm s/s" 

Figur 2 .. Diagram for dimensjonering av koplingsledning 

Normal Dimensjon Største lengde i meter 
vannmenge l. etasje 2. etasje 3. etasje 4. etasje 
0,4 I/s 15 og %" 8 7 6 5 

12 og li," 5 4,4 3,8 3,1 
0,31/s 15 og %" II 10 9 8 

12 og y," 6,9 6.3 5,6 5 
0,21/s 120gW 9,5 8,5 7,5 6,5 

10 5,9 5,3 4,7 4,3 
O,ll/s 10 8,1 7,3 6,5 5,9 

Tabellen er basert på et vanntrykk ved innlegget i bygningen på ca. 3,5-4 bar og trykktap i tap 
pearmatur på ca. 1,0-1,5 bar 

Tabell 7. Dimensjoner på koplingsledninger av kobberrør 
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon 
Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon Temperaturområde: Ved O °Cerfeilen på trykktapet maksimalt + 10% og ved 55 "( maksimalt.;. 25 % 
Temperaturområde: Ved O "( er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55°C maksimalt.;. 25 % Utvendig diameter (basismal): NS 1758 og NS-EN 1057 
Figuren gjelder innvendig diameter. Avtegnet etler SBI-nomogram 
Avtegnet etter SBI-nomogram 

Figur 3 b. Nomogram for kobberrør i tommerserien uten avset- 
Figur 3 a. Nomogram for kobberrør i mm-serien uten avsetning. ning. Vann 10 °C 
Vann 10 °C 



KAPITTEL 3 

Innvendig 
diameter 

Vannmengde 
Vs 

Trykl<tap 
Pa pr. m 

'OIl 
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200000 20 
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Anvendelse: Rørledninger hvor det forventes avsetning eller korrosjon (k = 0,15 mm) 
Temperaturområde: Ved O O( erfeilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55°C maksimalt -o- 25 % 
Avtegnet etler 5BI-nomogram 

Figur 4. Nomogram for kobberrør med avsetning. Vann 10 O( 

Innvendig Vannmengde Hastighet Dynamisk tTyI<k te y2 TryI<I<tajl diameter Vs Papf.m mm mls Pa ... 
a.ooo,CIQo ææe ., 

40.00II .. 
".000 "" ... 

,. 
2SO 

IS"" .. fO.OJO 
200 "'" ..... 

" "", .... 
sæe ISO ,. - • • "'" 
2000 

o.OOIn 

Anvendelse: Rørledninger av plast, hvor det ikke forventes avsetning. Nomogrammet er basert på 
målinger utført på PVC-og PE 50-rør. Det bemerkes at den innvendige røroverflates nuhet - og dermed 
trykktapet - kan variere noe med framstillingsprosessen og plastmaterialet 
Iemperaturområde: Ved O O( er feilen på trykktapet maksimalt + lO % og ved 55 O( maksimalt -o- 25 % 

Figur 5. Nomogram for plastrør. Vann 10 O( 

VEDLEGG 



KAPITTEL 3 

56 

Innvendig diameter (mm) 
Utvendig x innvendig 

Rørbetegnelse Trykklasse PN10 
diameterfor PEX 

PVC PE-SO 

16 13 12 10 x 6,4 
20 18 16 12 x 8 
25 22 20 15 x 10 
32 28 25 18 x 13 
40 36 31 22 x 16 
50 45 40 28 x20 
63 56 50 

Tabell 8. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for 
dimensjonering av plastledninger. Diameteren er beregnet ut 
fra midlere godstykkelse og avrundet til hele tall. 

enkeltmotsIand morsrandtall !; 

avgrening og samme lØp ~I (,. = vannhastighet igjennomløp . 
..... I·(!;=O) "u = vannhastighet i avgrening 

eller sammenlep) 

I~ 
..... ,·(!;=o) 

2.0 for "o !5: I 
" l' 

1.0 for -{- > I 

anboring 5.0 for anboring IOpP. d ~ 25 mm 
3.0 for anboring siden. d < 25 mm 
2.0 for anboring siden. d ~ 25 mm 

bøy 0,5 for i!5: 3 (r = bøyningsradius) 
O r for d > 3 

dimensjonsendring 0.2 

fristrømsventil 0.3 
stuseventil 2.0 for d S 25 mm 

1.5 for d > 25 mm 
setevemil 10 ford!5: 25 mm 

5.0 for d > 25 mm 
Vinkel _ albue 1.0 

Tabell 9. Motstandstall i rørdeler og ventiler. Grunnlag for bereg 
ning avenkeltmotstand 
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Vannmengde i Vs 

Figur 6. Trykktap i vannmålere i kPa 
Merknad.- Største til/atte trykktap er 40 kPa ved dimensjonerende 
vannmengde 
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Største avstand mellom klammer for vannrette fordelingsledninger. Innvendig diameter i mm 
Dimensjons· Kobberrør Kobberrør PVC PEH betegnelse tomme- mm-serie ABS (PN6) 

pp 
serie (PN6) 

28mm 25 
11." 28 
32mm 29,5 28 28 
35 mm 31 
1 )'2" 34 
40mm 37 35 35 
42mm 38 

Største avstand i m mellom klammer 
Rørstørrelse mm 

stål Kobber PVC, PEH PEL 
S 20 2,5 1,25 0,7 0,3 
25 2,5 2,5 0,9 0,4 
32 2,5 2,5 1,0 0,4 

40 3,0 2,5 1,2 0,5 
50 3,0 2,5 1,2 0,5 
65 4,0 2,5 1,4 0,6 

75 4,0 3,0 1,5 0,6 
90 5,0 3,0 1,6 0,7 
100 5,0 3,0 1,7 0,7 Tabell 11. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for 

en del rørtvper med dimensjon mindre enn 50 mm. De innvendi 
ge diametere er cirkamål største avstand mellom klammer for loddrette fordelingsledninger. 

Største avstand i m mellom klammer 
Rørstørreise mm 

Stål Kobber PVC, PEH PEL 

S 20 2,5 1,25 0,8 0,5 
25 2,5 2,5 1,0 0,6 
32 2,5 2,5 1,3 0,8 

40 3,0 2,5 1,6 1,0 
50 3,0 2,5 2,0 1,3 
65 4,0 2,5 2,5 1,6 

75 4,0 3,0 3,0 1,9 
90 5,0 3,0 3,6 2,2 
100 5,0 3,0 4,0 2,7 

Dimensjons- Innvendig diameter i mm 
betegnelse Støpejern PVC PEH ABS 

50 44 44 44 45 
75 68 69 69 70 
90 83 84 83 85 
110 101 103 101 103 
125 117 114 117 
135 126 
160 150 150 147 150 
200 187 184 
240 229 
250 234 230 

Tabell 10. Avstand mellom klammer (rørbærere) 
Tabell 12. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for 
dimensjonering av avløpsledninger. Diameteren er beregnet ut 
fra en midlere godstykkelse for rørene og avrundet til hele tall 

VEDLEGG 

59 



KAPITTEL 3 

60 

utstyrsgjenstander I/s 

Drikkefontene 0,1 

Bidet 0,3 

Servant med 1" bunnventil 0,3 

Urinal (pr. stand) og veggurinal 0,3 

Dusj 0,4 

Servant med 1 X" bunnventil 0,4 

Vaskerenne pr. m 0,4 

Oppvask (enkel eller dobbel) og planvask ') 0,6 

Vaskemaskin i leilighet 0,6 

Oppvaskmaskin i leilighet 0,6 

Vaskekar 0,6 

Badekar 0,9 

Utslagsvask, laboratorievask, grytevask 0,9 

Kombinert opp- og utslagsvask 0,9 

Golvsluk, 75 mm støpejern 1,2 

Vaskemaskin i fellesvaskeri for boliger 1,2 

Oppvaskmaskin i erverv, liten størrelse 1,2 

Golvsluk, 75 mm plast 1,5 

Utslagsskål, bekkenspyler WC 1,8 

Golvsluk, 110 mm 2,0 

*) Planvask er liten utslagsvask i plan med oppvaskkummen. 

Tabell 13. Normalvannmengde fra utstyr med selvstendig vannlås 
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l 
56? 8 9 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 
Sum spillvannsmengde i Ils 
Sum normalvannmengde, I/s (etter tabell 13) 
Kurve B: Sykehus, hoteller, kinoer, forsamlingsrom, skaler, kaserner og offentlige badeanlegg 
Kurve A: Boligbygg, forretningsbygg og aldershjem 
For andre bygninger og anlegg skal samtidigheten vurderes i det enkelte tilfellet. 

Figur 7. Største samtidige belastning av spillvann 

Innvendig diameter mm Sum normalvann- Sum normalvann- 
mengde for A-bygg 1/5 mengde for B-bygg 1/5 

45 1,4 0,7 
65 8 4 
80 26 13 

100 90 45 
115 (bare plast) 230 115 
125 (bare støpejern) 400 200 

A-bygg er bolighus, forretningsbygg og aldershjem. 
B-bygg er sykehus, hoteller, kinoer, forsamlingshus og skoler 

(Merk at det er summen av normalvannmengden som er oppgitt i tabellen) 

Tabell 14. Tillatt belastning av stående ventilerte spillvannsled 
ninger 
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Fra tekniske enheter til SI-enheter 
1 at = 1 kp/cm> =0.981 bar ('" 1 bar) 
1 kp/crn? = 10 mvs = 98.1 kPa t- 100 kPa) 
1 kp/cm' = 0.098 MPa (= 0.1 MPa) 
1 mvs = 9.81 kPa ('" 10 kPa) 
l mvs = 0,098 bar (= 0,1 bar) 
1 mvs = 98 mbar (= 100 mbar) 
1 mmvs = 1 kp/m' = 9,81 Pa (= 10 Pa) 

Fra SI-enheter til SI-en heter 
1 Pa = l N/m' = 0,01 mbar 
1 kPa = 1 kN/m' = 0.01 bar = 10 mbar 
l kPa = 1000 Pa 
l MPa = 1000 kPa = 10 bar 
1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa 
1 mbar = 0,1 kPa = 100 Pa 

Tabell 15. omregningstabell for trykkenheter 

~ 
V1 
C 
C1I 
Cl c: 'c 
"O 
(J) 

~ o: 

50 I- ........ -'--/; 
~I~+-~-h'rv+-+~I ... /~ 

40 

~ 30 
'E e 20 1-!-~~-:-4 
Cl. 

10 20 30 4050 100 0,4 0,5 2 3 4 5 

Største samtidige spillvannsmengde i 1/5 

Forfall mellom 100 %0 (1:10) og 1000 %0 (1 :1) brukes samme belastning som 
for 100%0 (1:10). 

Figur 8. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spill 
vannsledninger (innvendig diameter) av støpejern og betong 

100 

50 
40 

~ 30 
'E e 20 
Cl. 

= ~ 
V1 c: 10 (li 
Cl c: 
'1: 
"O 
(li 5 ~ 4 Cl: 

0,3 0,40,5 2 3 4 5 10 20 30 4050 100 

Største samtidige spillvannsmengde i l/s 

Figur 9. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spill 
vannsledninger (innvendig diameter) av plast 

Minste Stående Største Liggende Største 
innvendige ledning fallhøyde ledning lengde 
diameter H L 

mm I/s m 1/5 m 

28 0.3 l 0,3 3 
35 0,6 1 0,6 3 
45 0,6 4 0,6 10 
45 1,2 2 1,2 10 
65 2,4 4 2,4 10 
80 3,81,) 4 3,8 10 

100 6,3') 4 6,3 10 

1) Maks 1 wc, se figur 10 a 

Tabell 16. Tillatt belastning for ikke-ventilerte spillvannsledninger 
Merk: Vannmengdeverdiene gjelder sum normalvannmengde etter 
tabell 13. 
Minste jall er 1:60. 
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Tabell 18. Dimensjoner på gulvsluk 

Uventilert 
ledning --,," 

H 

Figur 10 b Figur 10 c 

Ventilert 
ledning 

på figur 10 b går det fram at høyden fra nærmeste grenrørs 
underkant til vannstanden i vannlåsen skal være minst 10 cm. 
Eventuelt må spesialformet grenrør brukes. Dette for å hindre 
tilbakeslag av spillvann. 

For å hindre utsuging av sluket på figur 10 c, må avløpsledning 
mellom wc og opplegget ha dimensjonen 110 mm (og ikke 90 
mm). 

wc 
Belastning fra ett Innløp i vannlås Utløp fra vannlås 
sanitærutstyr 

I/s mm mm 

0,3 21 28 
0,4 28 35 
0,6 35 45 

1,5 45 65 
1,8 80 80 
2,0 100 100 

ventilert 
ledning 

Tabell 17. Dimensjoner på vannlåser 

Sluktype Innløp Utløp 

75 mm 32mm 75mm 

110 mm 50 mm plast 1l0mm 
58 mm støpejern 

Figur 10 a. Maksimal lengde L og fallhøyde H på ikke-ventilerte 
spillvannsledninger 
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Flater k 
Takflater 1,0 
Asfalt, betong, mm. 1,0 
Grus 0,5 
Hager, plener 0,1 

Tabell 19. Avløpskoeffisienter 
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Dimensjonerende areal i m2 (for k = 1,0) 

Figur 11. Overvannsmengde l/s for k = 1.0 ved forskjellige regnin 
tensiteter 
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Tabell 20. Maksimal belastning av stående overvannsledninger av 
støpejern 

400 

300 

200 

100 

10 

5 
4 

0,5 2 3 4 5 10 20 30 4050 100 

Største samtidige overvannsmengde i l/s 

Figur 12. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av 
støpejern (og betong) (innvendig diameter) 
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400 
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Største samtidige overvannsmengde i I/s 

Figur 13. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av 
plast (innvendig diameter) 
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Standard abonnements vilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige 
ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse 
rned tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende 
utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

ABONNEMENTSVILKÅRENE BESTÅR AV TO HEFTER 
Administrative bestemmelser - som tar for seg jul"idiske og forvaltnings 
messige forhold 
Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførelse 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte 
kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet 
slik at de uforandret kan vedtas av kommunen, men det er også mulighet 
for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. Denne utgaven 
tar hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye utfordringer som 
kommunene står overfor. 

Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt 
ansatte, vil ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene. 

WWN.kommuneforlaget:no 

-'. ::;:)~ KOMMUNEFORLAGET 111111111111111111111111111111 
9 788244 622820 


