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Om tiltak på kommunalt ledningsnett. 
Alle tiltak på ledningsnettet skal meldes før oppstart ved bruk av meldingsskjema. Etter avsluttet 
arbeid skal det sendes ferdigmeldingsskjema. (se punkt 2 og 3) 
I tillegg skal arbeidene søkes iht. plan og bygningsloven, men et antall tiltak er fritatt fra søknadsplikt 
(se punkt 1) 
 
1) Søknadspliktige VA-arbeid/tiltak 
Plan- og bygningsloven (PBL) definerer to typer tiltak: søknadspliktige tiltak og ikke søknadspliktige 
tiltak. Loven har ingen klare skiller mellom de to tiltakstyper når det gjelder VA-anlegg. Sauda 
kommune har derfor utarbeidet følgende oversikt over hvordan regelverket tolkes i Sauda. 

Søknad pliktig iht. § 20-1 PBL.: 

 Nye VA-ledninger unntatt stikkledninger f.eks. til bolig 

 Nye bolig/hyttefelt 

 Offentlig VA-anlegg 

 Renseanlegg 

 Tettetanker 

 Septiktank/slamavskiller 

 Gråvannsfilter 

 

Unntatt søknadsplikt iht. § 20-1 PBL.:   

 Stikkledning inntil bolig: En bolig, til maks. 100 meter 

 Reparasjoner 

 Tilkobling til VA-anlegg 

  
2) Standard abonnementsvilkår for VA 
Uavhengig av en søknad iht. plan- og bygningsloven skal bestemmelsen i Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune følges (Kap. 2). 
Meldingsskjema for tilknytting til kommunalt ledningsnett skal fylles ut og sendes kommune på 
forhånd og søknaden skal være godkjent før arbeid settes i gang, med mindre kommune tillater noe 
annet. Når arbeid er utført skal ferdigmeldingsskjema for tilkobling til vann og avløp fylles ut og 
sendes kommunen. 
 
3) Sauda kommune krever godkjenning og kompetanse  
Sauda kommune krever (iht. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune, 
kap. 1) som ledningseier å få informasjon om tiltak på ledningsnettet og stiller krav til utførelse. 
Dette gjelder tiltak som tilkobling, reparasjoner, rehabilitering etc. Disse arbeidene skal utføres av 
godkjent foretak hvor utførende personell har:  

 Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1- eller ADK-1 sertifikat. 
ELLER 

 Fagbrev innen veg og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat. 
 

4) Strakstiltak  
Tiltak som det ikke er mulig å planlegge eller saksbehandle, dvs. strakstiltak for reparasjon av skade, 
krever (selvsagt) ikke søknad. Strakstiltak skal også utføres av godkjent foretak hvor personell har 
ADK1-sertifikat. Når arbeid er utført skal ferdigmeldingsskjema for tilkobling til vann og avløp fylles 
ut og sendes kommunen. 
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5) Gebyr 

Når søknad/meldingsskjema for tilknytning til kommunal ledningsnett ikke er utfylt eller arbeid på 

sanitæranlegget er igangsatt før søknaden/meldingen er skriftlig godkjent ilegges ansvarshavende et 

gebyr på kr 10 000,- . Dette iht. vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda 

kommune med tillegg/presiseringer.  

 

6) Kilde: 

Plan og bygningsloven 

VA-miljøblad 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Sauda kommune med tillegg/presiseringer.  

 

 

 

 

 


