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1  Generelt 
 
1.1 Formål 
Formålet med VA-normen er å sikre at vann- og avløpsanlegg planlegges og utføres slik at 

funksjonskrav, levetid, framtidig drift, vedlikehold og fornying blir ivaretatt.  

Herunder sikre: 

 etablering av kvalitetsmessig gode, driftssikre og økonomiske vann- og avløpsanlegg 

 tilkomst og tilgjengelighet for inspeksjon, reparasjon og framtidig 

utskiftning/oppgradering. 

De administrative bestemmelser beskriver formelle krav og rutiner som gjelder søknad, 

godkjenning og gjennomføring av anlegg. 
 
1.2 Hjemmel 
Bestemmelsene i VA-normen er gitt  

o iht. PBL§ 18-1 

o I egenskap av kommunens eierrådighet over hovedledningsanlegget for vannforsyning 

og avløpshåndtering. 

o I egenskap av kommunen som forurensningsmyndighet jfr. forurensingslovens § 81 og 

kapittel 4. 

o I egenskap av kommunen som vassdragsmyndighet jfr. vannressursloven § 64 jfr. 

forskrift av 15-12-2000 

 
 
1.3 VA-normens oppbygging 
VA-normen er normverk for utførelse av vann- og avløpsanlegg i Færder kommune og 

inneholder: 

 Administrative bestemmelser 

 Tekniske bestemmelser 

o Funksjonskrav 

o Detaljkrav 

De administrative bestemmelser beskriver formelle krav og rutiner som gjelder søknad, 

godkjenning og gjennomføring av anlegg. Funksjonskrav og detaljkrav er tekniske krav. 

VA-normen forvaltes av Drift og anlegg som kan gi nødvendig veiledning. 

VA-normen ligger på internettsiden www.va-norm.no 

 
 
1.4 Gyldighetsområde 
VA-normen gjelder for alle kommunale vann- og avløpsanlegg. Med kommunale VA-anlegg 

menes det i denne normen offentlige anlegg som skal eies, drives og vedlikeholdes av Færder 

kommune, og større private VA-anlegg som senere skal overtas og holdes ved like av Færder 

kommune.  

Anlegg som tilhører private og kommunale eiendommer inngår ikke som kommunale anlegg i 

denne normen. Slike anlegg betraktes som private og omfattes av Sanitærreglementet 

 

Med større private VA-anlegg menes avløpsledninger som hovedregel har dimensjon 150 mm 

eller større og vannledninger som hovedregel har dimensjon 100 mm eller større, ved krav om 

brannvann er hovedregel 150 mm.   
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1.5 Endring av retningslinjene /utfyllende krav 
Endringer i de administrative bestemmelser vedtas av hovedutvalget for kommunalteknikk.  

 

Mindre tilpasninger av de administrative bestemmelsene som endrede henvisninger når annet 

regelverk endres kan gjøres av rådmannen.  

Endringer, og utfyllende krav til de tekniske bestemmelser vedtas av rådmannen.   

 
 
1.6 Dispensasjon 
Alle vann- og avløpsledninger som faller inn under pkt. 1.4 skal planlegges og utføres i 

samsvar med bestemmelsene i VA-normen. Dersom det ønskes brukt tekniske løsninger som 

ikke er generelt godkjent, skal spørsmålet om dispensasjon tas opp tidlig i planprosessen. Den 

som ønsker å bruke slike løsninger skal godtgjøre at løsningen er forsvarlig, og at de 

funksjonskrav som stilles til løsningen vil bli oppfylt. Garanti for funksjonsdyktighet kan 

kreves i det enkelte tilfelle. Rådmannen har myndighet til å godkjenne slike løsninger.  

 

1.7 Klage på vedtak 
Klageinstans er hovedutvalget for kommunalteknikk.   

 

 

1.8 Ikrafttreden  
VA-normen for Færder kommune ble vedtatt av kommunestyret 30.05.2018, og trådte i kraft 

fra samme dato.   

 
 

2 Planbehandling 
 

2.1 VA - rammeplan som vedlegg til reguleringsplan 
For områder som skal reguleres skal det utarbeides rammeplan for VA. VA-rammeplan skal 

vise prinsippløsninger for vann, spillvann og overvannshåndtering og sammenhengen med 

overordnet hovedsystem. Rammeplan samordnes med øvrige planer for området, f.eks. 

grøntplaner, turveier m.m. særlig med hensyn til ledningstraseer og overvannsløsninger.  

 

Planen skal godkjennes av kommunen. Det vises til ”Veileder for utarbeidelse av privat 

regulelringsplan for Færder kommune”. 

 

2.2 Søknadsplikt for vann- og avløpsanlegg etter plan- og bygningsloven 
Det skal som hovedregel søkes om byggetillatelse for alle tiltak som omfatter vann- og 

avløpsanlegg, jfr. Plan og bygningslovens (Pbl.) § 20-1.  

Før rammetillatelse/igangsettings-tillatelse til tiltak kan gis, skal den tekniske del av søknaden 

godkjennes av Drift og anlegg. For nærmere krav til utforming og detaljering av 

dokumentasjon, se kap.3 Dokumentasjon i tekniske bestemmelser. 

 
 
2.3 Sluttdokumentasjon for utført vann- og avløpsanlegg 
Plan- og bygningsloven krever at sluttdokumentasjon leveres til kommunens 

bygningsmyndighet. Nærmere om gjeldende krav, se pkt. 3.9 Krav til sluttdokumentasjon i 

de tekniske bestemmelsene. 
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Utførende foretak skal sørge for at kommunen mottar et sett korrekte og ajourførte 

dokumenter /tegninger, samt koordinater på utført tiltak så snart VA-anlegget er ferdig, og 

senest to måneder etter ferdigstillelse. 

 
Dokumentasjonen skal være mottatt og godkjent før ferdigattest kan gis, og minst en uke før 

overtakelsesforretning. 

 

 

3 Prosjektering, utførelse og kontroll 
 

3.1 Avtale om utbygging 
Fradeling, bygge og/eller anleggstiltak innenfor planlagte og eksisterende byggeområder som 

utløser krav om å bygge kommunale VA-anlegg, kan ikke igangsettes før det foreligger en 

avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger om bygging og overtakelse av VA-

anleggene. Dette kan være en utbyggingsavtale etter plan og bygningsloven. Avtalen skal 

omfatte hele planområdet med mindre prosjekteringen av anlegget viser at planområdet lar 

seg utbygge etappevis på en måte som kommunen kan godkjenne.  

 

 

3.2 Erverv av grunn og rettigheter 
Ledningsanlegg skal legges slik at det er god adkomst for drift og vedlikehold. 

 

Ledningstraseer skal som hovedregel legges på offentlig grunn, eventuelt grunn som skal 

overtas av det offentlige (veger, fortau, gangveger, skulder, friareal etc.).  

Der ledninger må legges over privat grunn skal det foreligge tinglyst erklæring som gir 

kommunen rett til å drive vedlikeholdsarbeid, og skifte ut ledningene uten at det er nødvendig 

å innhente grunneiers tillatelse. På areal som ligger nærmere enn 4m fra nærmeste lednings 

ytterkant, må ikke terrenget bebygges eller arronderes uten at det er innhentet tillatelse fra 

kommunen.  

For pumpestasjoner og andre vann- og avløpsbygg som skal overtas til kommunal drift og 

vedlikehold skal eiendomsretten til grunn overdras vederlagsfritt til kommunen. Det skal 

omfatte areal som er nødvendig for å vedlikeholde bygget innenfor egen grunn samt areal for 

adkomst/oppstillingsplass for kjøretøy. Det skal foreligge tinglyst rett til å kjøre fram til 

eiendommen. 

 

Det er tiltakshavers ansvar å sørge for at erklæringene er gitt av de(n) rettmessige eier(ne) 

 

 
3.3 Ansvar for utførelse   
Tiltakshaver skal utpeke en kontaktperson for anlegget som på tiltakshavers vegne har den 

daglige oppfølgingen av arbeidet.   

  

Tiltakshaver er ansvarlig for at va-anlegget utføres i samsvar med vedtatt regulering og 

godkjente planer, og for at gjeldende retningslinjer og generelle krav i henhold til VA-normen 

overholdes.   

  

Tiltakshaver  skal varsle kommunen om oppstart av anlegget. Videre skal følgende forhold 

være avklart:  ansvarlige foretak , fremdriftsplaner , byggemøter / møtereferater , milepæler 

som krever spesiell varsling for kontroll og annet som har betydning for forholdet til 

kommunen. 
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Overdras et va-anlegg under utførelse til et annet foretak, skal det nye foretaket umiddelbart 

sende melding om at arbeidet er overtatt.  

  

3.4 Inspeksjon   
Kommunen oppnevner en kontaktperson for anlegg som skal overtas til drift og vedlikehold. 

Kontaktpersonen skal varsles spesielt på ulike stadier i byggeprosessen for ev. å delta på 

byggemøter og vil kunne foreta stikkprøvekontroller.   

  

Kommunen har rett til, når som helst og uten forutgående varsel å inspisere anlegg under 

utførelse. Det kan kreves framlagt dokumentasjon på korrekt utførelse før grøften legges 

igjen.   

  

Kommunen kan stanse arbeider som ikke utføres etter VA-normen.   

  

Kommunen overtar med sin inspeksjon ikke noe ansvar overfor eier, tiltakshaver, utførende 

foretak eller tredjemann.  

  
 
4 Kommunal overtagelse av anlegg 
 
4.1 Vilkår for at overtakelse kan skje 
Vann- og avløpsanlegg som er anlagt og bekostet av private overtas vederlagsfritt til 

kommunalt eie, drift og vedlikehold under forutsetning av at en eller flere av følgende vilkår 

er oppfylt: 

1. Det er satt krav om opparbeidelse etter §18-1 i plan- og bygningsloven. 

2. Det er inngått avtale der overtakelse av VA-anlegg er spesifisert. 

3. Ledningene vurderes å inngå som en naturlig del av det kommunale 

hovedledningsnett. 

Detaljert angivelse av hvilke VA-anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold 

skal avklares i forbindelse med godkjenning av detaljplanen. 

Kommunen plikter ikke å overta VA-anlegg som ikke er opparbeidet iht. de godkjente 

planene og VA-normen. Alle ledninger i samme grøft må tilfredsstille kravene til VA-

normen.  

 

Vilkår for overtakelse av eldre private ledninger til kommunal drift og vedlikehold er at 

ledningene skal ligge nær opp til de krav som settes for nye anlegg etter VA-normen. 

 

4.2 Generelle krav ved overtagelse 
Nye hovedanlegg inkl. kummer overtas av kommunen for eie, drift og vedlikehold når 

følgende krav er oppfylt: 

 

a) Anleggene skal ligge på kommunal grunn eller det skal foreligge erklæring fra 

grunneier som gir kommunen rett til drift og vedlikehold av anleggene.  Erklæringen 

skal være tinglyst på eiendommen. 

 

b) Det skal holdes overtagelsesforretning rekvirert av utbygger.  Det skal føres protokoll 

fra overtagelsesforretningen. 
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c) Før kommunen overtar anleggene, skal utbygger overlevere dokumentasjon av 

anleggene iht. kap. 3.9 Krav til sluttdokumentasjon i de tekniske bestemmelsene. 

Dokumentasjon skal leveres kommunen minst en uke før overtakelsesforretningen skal 

finne sted. Kommunen kan kreve at dokumentasjonen leveres tidligere hvis anleggene 

tas i bruk før overtakelsen. 

 

d) Det er 5 års reklamasjon som tilsvarende krav i NS 8405/06   

 

e) Drift og vedlikehold av anleggene påhviler utbygger inntil anleggene formelt er 

overtatt av kommunen.   

 

 

4.3 Garanti for gjennomføring 
Vann- og avløpsanlegg pålagt etter Plan- og bygningsloven, § 18-1 skal som hovedregel være 

opparbeidet før tomt kan deles eller bebygges. 

 

Der reguleringsbestemmelsene åpner for det kan opparbeidelsen utsettes på følgende vilkår 

 Det skal foreligge en avtale mellom kommunen og utbygger om utbygging og 

overtakelse av de kommunale anleggene 

 Det skal foreligge en teknisk godkjenning av de prosjekterte anleggene 

 Det skal foreligge en godkjent byggesøknad for anleggene 

 Det skal foreligge tinglyste erklæringer om tillatelse fra grunneiere om å legge og ha 

liggende de kommunale anleggene 

 Det skal foreligge en garanti for kostnadene for å etablere det kommunaltekniske 

anlegget. Garantien skal tilsvare hele kostnaden av det gjenstående arbeidet, og 

følgende formuleringer må inngå i garantidokumentet.  
o Garantien er ikke tidsbestemt og bortfaller først når de påkrevde anlegg er 

ferdigstilt og overtatt av kommunen. 
o Garantibeløpet utbetales Færder kommune etter påkrav fra kommunen alene 

uten ytterligeresamtykke fra garantist. 
Det kan i tillegg tas inn en formulering om at garantibeløpet kan reduseres i takt med 

opparbeidelsens fremdrift. 

 

 

5 Andre bestemmelser 
 
5.1 Kostnader 
Dersom kommunen skal dekke hele eller deler av kostnader ved et prosjekt, skal beløpets 

størrelse og utbetalingsplan være avtalt før planlegging av anleggene starter.   

 

 

5.2 Sanering ved legging av hovedledninger langs offentlig veg  
Ved prosjektering av hovedledninger langs offentlig veg skal det som hovedregel vurderes å 

legge stikkledninger over vegen og ut av veien for å sanere eksisterende bebyggelse eller 

legge til rette for tilkopling av ny bebyggelse.  

  

Omfanget av slike stikkledninger vurderes i hvert enkelt tilfelle.   
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5.3 Lokal overvannshåndtering  
Lokal overvannshåndtering er betegnelse på løsninger der overvann tas hånd om lokalt og 

integreres i det naturlige avrenningssystem på området.  

  

Tillatelse til levering av overvann til kommunalt nett, og begrensninger av mengde må 

avklares i hvert enkelt tilfelle. 

 

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til kommunalt 

overvannssystem. Det innebærer at infiltrasjons- og fordrøyningsløsninger skal velges dersom 

forholdene ligger til rette for det. (Se tekniske bestemmelser – vedlegg -veileder for overvann)  

  

Slike anlegg må planlegges spesielt og avrenningssystemet og kapasiteter må dokumenteres 

på tilsvarende måte som va-anlegg forøvrig. Prinsippløsninger avklares i  VA-rammeplan for 

området.  

  

Som grunnlag for kommunens vurdering av slike anlegg skal det fremlegges 

grunnlagsberegninger for valg av løsning, dimensjonering m.m. Skadelig virkning på annens 

eiendom kan ikke tillates.  

  

Dersom slike anlegg for eksempel fordrøyningsanlegg skal overtas til kommunal drift og 

vedlikehold, skal dette være avklart i forbindelse med kommunens behandling og 

godkjenning av det innsendte planmateriale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


