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Vannforsyning



Drikkevannsdirektivet på norsk

Har vært på høring
Eksempler

Informasjonsplikt til befolkning og abonnenter
Tilgang på drikkevann for alle
Tydeligere krav til IKT-sikkerhet
Materialer i kontakt med drikkevann – felles 
positivlister
Krav om å kartlegge lekkasjer

ØAntagelig i kraft primo 2023

Drikkevannsforskriften

Hør mer i morgen 
klokka 14:10



Forurensningsmyndighet for 
avløpsanlegg



Dom - tilbaketrekking av utslippstillatelse

Krav om erstatning for tap som 
følge av myndighetsutøvelse
Utslippstillatelse til renseanlegg 
for to eksisterende og inntil 11 
nye boliger 
Kommunens rett til å trekke 
tilbake vedtak om 
utslippstillatelse når privatrettslig 
forutsetning for tillatelsen ikke er 
oppfylt

ØAnken nektet fremmet



Krav om erstatning for tap som 
følge av myndighetsutøvelse
Kommunens plikt til å hindre 
forurensning fra naboens 
avløpsanlegg

ØAnken forkastet

Dom - oppfølging av utslipp



Eierskap og drift av avløpsanlegg



Revisjon av avløpsdirektivet
Nye formål
Nytt virkeområde
Nye rensekrav

Hør mer i morgen klokka 
14:10



Spesielt om overvann



Overvann i plan- og byggesak

Hør mer 12:30-14:10



Ledningsnett



Krav om å flytte kommunal avløpsledning –
spørsmål om hevdstid

Betydningen av synlige 
kummer for hevdstid 

ØBerammet for behandling i 
lagmannsretten i februar 2023



Forsvarlig byggkvalitet, tilsyn og kontroll, 
områdemodell og byggblankett for utbyggingsavtaler
Forslag om endringer for byggesaker

Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler -
dommer, lovforslag og byggblankett

Hør om nye avgjørelser 
om utbyggingsavtaler 

klokka 11:05



Vann og avløp i byggesaker

Dokumentasjon av «sikret» etter plan- og 
bygningsloven §§ 27-1 og 27-2

Ved tilkobling mener departementet det er 
tilstrekkelig å vise til at offentlig anlegg har 
kapasitet

Kan ikke avslå på bakgrunn av krav i 
abonnementsvilkår eller VA-norm

Teknisk etat med delegert bygningsmyndighet 
må samordne
Departementet mener det ikke er adgang til å 
gi planbestemmelser med krav om 
godkjenning av tekniske planer, men 
reguleringsplanbestemmelser kan medføre 
dokumentasjonskrav

Ikke sektormyndighet og dermed ikke 
underlagt samordningsplikten Hør om å sikre vann og avløp i 

byggesaker klokka 14:30-10:00



Vann og avløp i byggesaker
Opparbeidelsesplikten gjelder bare i strøk 
regulert for fritidsbebyggelse hvis det i 
bestemmelse til arealplan fastsetter 
tilknytningsplikt til offentlig vann- og 
avløpsledning
Bygningsmyndigheten kan ikke stille vilkår i 
tillatelser om forhold som følger av 
bestemmelser kommunen har fastsatt som eier 
av vann- og avløpsanleggene

Benytte tilsyn for å følge opp tekniske krav
Innsending av ferdigmelding er ikke et 
generelt vilkår for å få ferdigattest

Hør om å sikre vann og 
avløp i byggesaker 
klokka 14:30-10:00



Ledningsregisteringsforskriften 
med veiledning – pbl. § 2-3

Dokumentere 
Nye, endringer og avdekking av uregistrerte anlegg
Kreve dokumentasjon av nye tilkoplinger (stikkledninger)

Utlevere
Saklig behov og ikke underlagt sikkerhetsloven
Vurdere behov for påvisning

Betaling
Faktiske kostnader pluss rimelig avkastning av investeringene
Normalt ikke for påvisning 
I kraft fra 1. juli i år



Veileder til ledningsforskriften – veglova § 32

Ledningsforskriften endret i 2018
Gjelder alle offentlige veier



Mal for grunneieravtaler

Utvikling av mal - for de som ønsker å 
bruke den

Oversender utkast til Bondelaget i 
desember



Forvaltning av vanntjenester



Vanntjenestelov og oppfølging av NOU 
2015:16 i forurensningsloven og vass- og 

avløpsanleggslova

Hørin
gsfr
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020

Stortingsmelding om klimatilpasning

?



Reviderte EU-direktiver om kritisk infrastruktur
- omfatter både vann og avløp

Nis-direktiver om cybersikkerhet
NIS1 Ivaretas i drikkevannsforskriften
NIS2 Gjelder også avløp

Direktivet om kritisk infrastruktur
Minimumskrav for risikovurderinger og 
nasjonale strategier for 
motstandskraft



Finansiering gjennom gebyr



Driftsfinansiert ledningsfornyelse

Skillet mellom vedlikehold 
(drift) og påkostning 
(investering)
ØGKRS vi utarbeide veiledning 

i samarbeid med Norsk Vann



Underskudd i regnskapet

Dekkes av fond, økt gebyr 
påfølgende år eller tilskudd 
over kommunens 
driftsbudsjett



Ny forskrift om krav til vannmålere

Tidligere: Krav til de som tilbyr 
vannmålere for salg (produktkrav)
Nye nasjonale krav når vannmålerne 
under bruk i de tusen hjem og hos 
virksomheter
Brukeren er den som krever gebyr på 
bakgrunn av målingen – altså 
kommunene!
Iverksettes januar 2023



Forskrift om krav til vannmålere

«Brukeren» (dvs. kommunen) skal 
sørge for at måleresultatet er riktig

At målerne er egnet for bruken, 
eksempelvis vannkvaliteten og vanntrykket i området og om 
måleren lar seg avlese, 
At målerne monteres riktig
Internkontrollkontroll som sikrer at regelverket følges
(fra juli 2023)
Kvalitetssikre hele måleverdikjeden (fra måling til fakturering)

Maksimalt tillatt målefeil (nøyaktighet) +/- 4%



Forskrift om krav til vannmålere
- Internkontroll

Veiledende retningslinjer på Justervesenets hjemmeside
Periodisk utskiftning (etter endt periode)
Periodisk kontroll/kalibrering

Stikkprøvebasert kontroll - statistisk utplukk fra ensartede målere
Risikobasert kontroll - krever mer dokumentasjon og kontinuerlig evaluering

Veiledende kontrollintervall: Åtte år etter installasjon, deretter basert 
på resultatet av kontrollen
Kvalitetssikring av måleverdier - oversiktlig og etterprøvbart for 
abonnentene



Forskrift om krav til vannmålere



Fakturering av gebyr

Fakturering etter hver tømming: 
Faktureres snarest mulig og senest en 
måned etter tømmingen

Ø bokføringsforskriften § 5-2-2

Løpende tjeneste:
Faktureres senest en måned etter 
utløpet av den alminnelige 
oppgaveterminen, dvs hver annen 
måned

Øbokføringsforskriften § 5-2-4, jf. 
skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1



Norsk Vanns juridiske tilbud

Nettverk for våre 
andelseiere

Åpen nettside hvor 
andelseierne kan få 
svar på spørsmål om 

gjeldende rett

Konferanser og kurs


