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Forslag til vedtak: 
 
30.mars 2011 kommunestyret: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune med tillegg/presiseringar 
vedtas.  
 
30.03.2011 KOMMUNESTYRET 
Kommunestyret stilte en del spørsmål som teknisk sjef svarte på. 
 
Representanten Ivar Tangeraas (H) satte fram følgende felles forslag fra Høyre og 
Fremskrittspartiet: ”Det er ikke tillatt å plante trær eller bygge over kommunale ledninger.”  
Forslaget ble i avstemminingen satt opp mot rådmannens innstilling. 

 
KOM-024/11 VEDTAK: 
 
Kommunestyret vedtok mot 5 stemmer (H og FrP): 
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune med tillegg/presiseringar 
vedtas. 
 
Sauda, 17.03.2011 
 
 
Alan G. Thompson 
rådmann 
 



 
Vedlegg: 

Dok.dato Tittel Dok.ID 

17.03.2011 Vedlegg til Standard abonnementsvilkår vann avløp 
4.02.2011.doc 

124962 

17.03.2011 Ferdigmeldingsskjema tilkobling vann avløp.xls 124963 
17.03.2011 meldingsskjema tilknytning ledningsnett.xls 124964 
 
 
 
Lover, forskrifter, rundskriv: 
 

 Kommunaltekniske normer (Sauda kommunes VA-normer) 

 VA-miljøblad 

 Plan- og bygningsloven med forskrifter 

 Forurensningsloven med forskrifter 

 Vannressursloven 

 Forbrukerkjøpsloven 

 Drikkevannsforskriften 

 Forvaltningsloven 

 Lov og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr 

 Forskrift om vann- og avløpsgebyr (lokale forskrifter) 
 

 
Fakta: 
 
I 2008 reviderte Kommunaleforlaget Normalreglement for sanitæranlegg 4. utg.1998. 
Ved revidering av Normalreglement skiftet reglement navn til KS Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp. Som før er reglementet delt i to: administrative og 
tekniske bestemmelser. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og 
forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til tekniske 
utførelse. 
 
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den 
enkelte abonnent i forbindelse med tilknyting til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre 
betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at de 
skal ha tilstrekkelig gyldighet. Det er imidlertid også mulig for kommunen til å legge inn egne 
særbestemmelser. 
 
Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør 
av tjenestene innenfor van og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte 
hjemlet i lover og forskrifter, som plan og bygningslover (PBL) og tekniske forskrift (TEK). 
Teksten i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 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 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. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
 
Per i dag har Sauda kommune ingen vedtatt reglement og det er viktig for Sauda kommune 
og de enkelte abonnentene å få det på plass. 
 



Eksempler på nytt regelverk som er innarbeidet i det reviderte reglementet (fra 2008), er 
påslipp til kommunalt nett hjemlett i Forurensingsforskrifter (2004).  
De største endringene i abonnementsvilkårene er altså oppdatering mot annet overordnet 
regelverksom uansett vil gjelde for abonnenter. Vann- og avløpssektoren er omfattet av et 
betydelig regelverk som kan være vanskelig for en abonnent å sette seg inn. 
Abonnementsvilkårene er i stor grad en sammenstilling, tolking og omsetning av gjeldende 
regelverk til praksis som abonnenten kan dra nytte av for å sikre sine verdier mot skader. 
 
Det Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er gjennomgått for å sikre at det 
samsvarer med øvrig regelverk for Sauda kommune.  
Tillegg eller presiseringen på overnevnte abonnementsvilkår er beskrevet på Vedlegg til 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune. 
 
Rådmannen anbefaler at Sauda kommune innfører KS Standard abonnementsvilkår for vann 
og avløp administrativ og teknisk bestemmelser 1.utgave 2008 med beskrevne 
tillegg/presiseringer i følge vedlegg. 
 
Regelverket anbefales kalt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda 
kommune med ikrafttreden fra den dato Sauda kommunestyret vedtar reglementet.  


