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Vedlegg til 

Standard abonnements vilkår for vann og avløp for Sauda 
kommune 

 
Vedtatt i Sauda kommunestyre 30. mars 2011. 
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Sauda kommune består av: 
KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp: 

1. Administrative bestemmelser, 1. utgave 2008, 2. opplag 2010 
2. Tekniske bestemmelser, 1. utgave 2008, 2. opplag 2010 

 
Med følgende tillegg/presiseringer: 
 
 
Til Administrative Bestemmelser: 
  
Pkt 1.2 Virkeområdet/hjemmel 
 
Tilknytings og årsgebyr 
Kommunen har med hjemmel i lov av 31. mai 1974 ”lov om kommunale vass- og kloakkavgifter” 
vedtatt egen forskrift om vann- og avløpsgebyr. Gebyrene reguleres årlig og oppdaterte gebyrer finnes 
på kommunens hjemmeside. 
 
Pkt 1.3 Definisjoner 
VA-ansvarlig er driftsavdeling teknisk enhet. 
 
Pkt 1.4 Plikt til å overholde bestemmelsene 
 
Abonnenten, husstandsmedlemmer, leietakere og øvrige brukere av sanitæranlegget skal ha 
kjennskap til hvor utvendig drens og stakekum er og skal også sørge for at innvendig og utvendig 
hovedstoppekran for vann til enhver tid er tilgjengelig og manøvrerbar. 
 
Alt arbeid på sanitæranlegget, med unntak av skifting av pakning og staking av sluk, skal anmeldes, 
utføres og ferdigmeldes av godkjent foretak. 
 
Abonnenten er ansvarlig for alle skader som oppstår p.g.a. mislighold av pliktene. 
 
Det er ikke tillatt å plante trær eller bygge over private stikkledninger eller kommunens ledninger. 
 
Pkt 1.5 Overtredelse og håndhevelse 
 
Abonnementsvilkårene håndheves av driftsavdeling teknisk enhet. 
 
Pkt 1.7.1 Ikrafttredelse 
 
Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder fra 30. mars 2011, revideres 2. hvert år. 
 
Pkt 2.1 Søknad om tilkopling og godkjenning av anlegg 
 
Det kan holdes forhåndskonferanse for avklaring av rammer og betingelser. 
 
Når arbeidet er utført skal ferdigmelding, med vedlagte kart og målsatte tegninger av utførte arbeider, 
innsendes til VA-ansvarlig for dokumentkontroll og endelig godkjenning. 
 
Ved lekkasje i tilknytningspunkt på kommunal ledning og reparasjonen etterpå skal det leveres inn 
ferdigmeldingsskjema.  
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Når søknad/meldingsskjema for tilknytting 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,-  
 
Pkt 2.5 Prøving 
 
Prøving skal være i henhold til VA-miljøblad. 
 
Pkt 3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter 
 
Hvis tiltakshaver ønsker at kommune skal overta VA-anlegget, eller deler av dette, må dette avklares 
med VA-ansvarlig før byggestart. Tekniske planer skal godkjennes VA-ansvarlig før byggestart. 
 
Pkt 3.5 Opphør av tilknytning 
 
Når stikkledning for vann og/eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte satt ut av drift, skal 
ledningen stenges eller plugges ved tilknytningspunktet på hovedledningen. 
 
Pluggingen skal anmeldes av godkjent foretak og godkjennes av VA-ansvarlig før arbeidet 
igangsettes. 
 
Pkt 3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp 
 
Næringseiendommer skal ha vannmåler. VA-ansvarlig har rett til når som helst å kontrollere 
vannforbruket ved inspeksjon, oppsetting av vannmåler osv. Når en eiendom deles eller seksjoneres, 
skal hver av de nye selvstendige enhetene ha mulighet for vannmåling. 
 
For uttak av vann til felles oppvarming, varmtvann eller lignende skal skriftlig anmeldelse med planer 
innleveres og godkjennes av VA-ansvarlig før arbeidene igangsettes.  
 
Boligenheter kan få vannmåler etter eget ønsker. Denne bekostes og vedlikeholdes av eier.  
 
VA-ansvarlig kan kreve lokal håndtering av overflatevann, for å opprettholde vannets naturlige 
kretsløp. VA-ansvarlig kan kreve begrenset innslipp av overflatevann, målt i liter pr. sekund. 
 
Pkt 3.14 Ansvarsforhold 
 
Ved vann- og avløpsskader skal abonnenten snarest mulig melde forholdet til eget forsikringsselskap.  
 
Til Tekniske Bestemmelser: 
 
Pkt 2.3.2 og pkt 3.2.2 
 
Frostfri dybde er 2,0 m på øverste rør. Alternative løsinger avklares med kommune. Avvik må 
spesifiseres i søknaden. 
 
Tilhørende skjemaer: 
 

 Meldingsskjema for tilknyting til kommunal ledningsnett 

 Ferdigmeldingsskjema for tilkobling vann og avløp 
 


