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Hvilken krav gjelder til vann og avløp i «x» kommune?
Veiledning til kravene
Sortering av roller og hatter
Hvordan kan kommunen stille krav

Ledningsnett (VA-norm + VA/Miljø-blad), avløpsrenseanlegg 
(VA/Miljø-blad) og vannbehandlingsanlegg (VA/Miljø-blad)

Prosjektere, søke, etablere og drifte + forvaltning

Standardisering av krav 
- Etablering og drift av vann- og avløpsanlegg



Kommune:

Valgene som 
gjøres 
innledningsvis, 
vil styre hvor 
brukeren rutes 
videre



Kommune
Myndighet

Plan- og bygningslov
Forurensningslov

Ledningseier
Leverandør av vanntjenester (på sikt)

Foretak
«Utbygger». Bygger ledningsnett som kommunen senere skal overta
Bygger ledningsnett på oppdrag fra kommunen
Bygger avløpsrenseanlegg for ulike anleggseiere

Studenter
Huseier (på sikt)



Hvem og hvordan stilles krav til etablering og drift?  
1. Krav fra lov og forskrift. Gjelder alle typer VA-anlegg. (Vannstandard)

2. Bestemmelser til arealplaner
• Noen krav kan gjelde alle typer VA-anlegg, eks. 11-9 nr. 3: nærmere angitte løsninger, 

herunder forbud eller påbud om slike løsninger (ikke i Vannstandard)
• Særskilte krav kan settes for hovedledninger, jf. 11-9 nr. 3: krav til det enkelte anlegg jf. 

18-1 (Vannstandard)

3. Frivillige avtaler (rekkefølgebestemmelser som oppfylles gjennom utbyggingsavtaler 
(ikke i Vannstandard)
Frivillige krav til seg selv i kraft av eierskapet (Vannstandard)

4. Byggetillatelser. Gjelder alle typer VA-anlegg (ikke i Vannstandard)
Utslippstillatelser. Gjelder alle typer VA-anlegg (Vannstandard)



Nivå 1
Krav fra lov og forskrift

Nivå 2
Krav fra arealplan

Nivå 4
Krav fra tillatelser

I den enkelte 
byggesak (vilkår)

Nivå 3
Evt. frivillig avtale.

Rekkefølgebestemmelser 
gjennom utbyggingsavtale

Eks 1
Nivå 4

Krav fra tillatelser
I den enkelte 

byggesak (vilkår)

Eks 2

Nivå 2
INGEN krav fra arealplan

Nivå 3
Evt. frivillig avtale.

Rekkefølgebestemmelser 
gjennom utbyggingsavtale

Hovedledningsnett – Privat utbygger (kommunen overtar)



Nivå 1
Krav fra lov og forskrift

Nivå 3
Frivillige krav. Kommunen 
som ledningseier, utover 

nivå 1 + 2

Eks 3

Nivå 3
Frivillige krav. Kommunen 
som ledningseier, utover 

nivå 1

Eks 4

Nivå 2
Krav fra arealplan

Nivå 4
Krav fra tillatelser

I den enkelte 
byggesak (vilkår)

Nivå 4
Krav fra tillatelser

I den enkelte 
byggesak (vilkår)

Nivå 2
INGEN krav fra arealplan

Hovedledningsnett - Kommunen bygger (kontrakt - i egen regi)



Eks. på tekst til kommuneplanens arealdel

Den til enhver tid gjeldende 
Vannstandard utgitt av Norsk Vann 
via vannstandard.no, skal legges til 
grunn ved prosjektering og utbygging 
av vann- og avløpsløsninger så langt 
plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter tillater dette.

Kommunen kan gjøre unntak fra 
kravene i Vannstandard i sine 
enkeltvedtak og anskaffelser.



Nivå 1
Krav fra lov og forskrift

Nivå 2
Krav fra arealplan. 

Bestemmelse til kommuneplanens arealdel eller 
reguleringsplan

Eks. gjelder renseanlegg

Nivå 4
Krav fra tillatelser

I den enkelte byggesak og utslippstillatelse 
(vilkår)

Anleggseier bygger eget renseanlegg



Eks. på vilkår i utslippstillatelse

Avløpsanlegget skal utformes og 
driftes i samsvar med den til 
enhver tid gjeldende 
Vannstandard utgitt av Norsk Vann 
via vannstandard.no





Når vi nå om litt åpner vårt nye nettsted, må Vannstandard 
implementeres i kommuneplaner og tillatelser i den enkelte 
kommune.
2 viktige ting å huske på:

Er det HELT nødvendig å etablere lokale krav., slik som var vanlig før?
Alle foretak og kommuner må alltid gjøre selvstendige vurderinger i den 
enkelte sak, selv om vannstandarden gjelder.


