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1. Føremål 
Føremålet med reglementet er å få ein betre kontroll/kvalitet på dei private 
stikkledningane. 

 
 
2. Revisjon 

 Reglementet vil med jamne mellomrom bli revidert og oppdatert. På Åseral 
kommunes heimeside www.aseral.kommune.no finn ein den til ein kvar tid gjeldande 
versjonen av reglementet. 

 
 
3. Ansvarstilhøve og erstatningsansvar 

Kommunen har ansvar for bygging, forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale 
leidningar for vann og avløp. 

  
 Abonnentane har tilsvarande ansvar for eige sanitæranlegg. Dersom fleire eigedomar 
har felles tilknyting til kommunen sin hovudleidning, er kvar eigar solidarisk 
ansvarleg for den delen av felles stikkledning som eigedomen er avhengig av, med 
mindre anna ansvarsfordeling er avtala.  
 
”Kommunen er utan ansvar for ulemper eller skader hjå abonnenten (under her, 
leigetakar, festar o. l.) eller på private vass- og avløpsanlegg eller sanitærinstallasjonar 
som skuldast svikt i vasstilføringa eller i avløpssystemet, under her tilbakeslag frå 
offentleg avløpsanlegg, med mindre svikten skuldast forsettleg eller aktlaust tilhøve 
frå kommunen si side. 
 
Kommunen er utan ansvar dersom private sanitæranlegg eller vass- og avløpsanlegg, 
på grunn av arbeider på det offentlege hovudnettet, forureinast eller tilstoppast av rust, 
slam eller andre stoff, eller får frostskader. 
Det same gjeld ved manglande vann til brannslukking/sprinkling og for skader som 
skuldast tilhøve som nemnd i pkt. 3.9 og 3.10. 
 
Kommentar: Ein viser til teknisk forskrift, forskrift om brannførebyggande tiltak og 

tilsyn § 5-4 og VA/Miljø-blad nr. 82. 

 

Så lenge kommunens aktløyse ikkje kan sjåast for å vera grov, gjeld den same 
ansvarsavgrensinga for svikt i form av tilbakeslag/oversymjing frå offentleg 
avløpsanlegg som skuldast nedbør/flom som er større enn den avløpsanlegget er 
dimensjonert for, eller dersom det private avløpsanlegget eller sanitærinstallasjonane 
ikkje er i samsvar med abonnementsvilkåra sine administrative eller tekniske 
bestemmingar. 
 
Kommunen er heller ikkje ansvarleg for skader etter oversymjing i kjellar/lagerlokaler, 
andre næringslokalar eller bustadareal som skuldast leidningsbrot, kloakkstopp eller 
kapasitetsproblem når skadetilfella omfattar:  
 

• bygningsmessig innreiing, innbu og lausøyre i rom som ein brukar til varig 
opphald (bustadføremål) og/eller næringsverksemd, og som manglar naudsynt 
godkjenning av bygningsetaten til slik bruk.  
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• gjenstandar som grunna sin verdi eller andre tilhøve er uvanleg eller aktlaust å 
oppbevare på slike stader.  

• varer som er lagra under lagringshøgd 100 mm over golv.  
• skader som  manglande vedlikehald og tilsyn av tilbakeslagsanordning. 
 

Abonnenten er ansvarleg for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsemd påfører 
offentleg vass- og avløpsanlegg. Abonnenten svarar og for skade eller ulempe som 
personar som nyttar han sine sanitærinstallasjonar påfører offentleg vass- og 
avløpsanlegg.” 
 

 
4. Kven gjeld reglementet for (ansvarsgrense) 

Reglementet gjeld for alle private stikkledningar. Ein tenker då både på eige 
stikkledning og fellesleidning, sjå pkt. 6.  
 
Med stikkledning meiner ein vass- og/eller spillvannsleidningen frå hovudleidning og 
inn til bueining/abonnenten. 

 
 
5. Tilhøve til plan og bygningslova og til reglement 

• Tiltaket/arbeidet er søknadspliktig. 
• Tiltaket/arbeidet skal utførast av godkjend føretak.  
• Det er tiltakshavar/byggherre som er ansvarleg for å sjå til at instruksen vert fylgt. 

 
 
6. Fellesleidning 

Med fellesleidning meiner ein leidning som fleire abonnentar kan nytte seg av for så å 
kople på eigne stikkledningar. Det bør klart gå fram kven  som eig og har ansvar for 
fellesleidningen, og kor ansvarsgrensa mellom abonnentane går. 

 
 
7. Dimensjonar 
 Fylgjande dimensjonar skal minimum brukast for stikkledningar: 

• Stikkledning for 1 abonnent: 
o 110 mm spillvassleidning. 
o 32 mm vassleidning.  

• Fellesleidning for 2-3 abonnentar: 
o 110 mm spillvassleidning. 
o 32 mm vassleidning. 

• Fellesleidning for 4-9 abonnentar: 
o 110 mm spillvassleidning. 
o 40 mm vassleidning. 

• For fellesleidningar til meir enn 10 abonnentar skal ein utarbeida eigen plan. 
• Stikkledningar frå fellesleidningen og inn til abonnenten skal dimensjonerast 

som for ein abonnent. 
 
 
8. Frostsikring 

Alle stikkleidningar for vatn skal isolerast mot frost. Isolering kjem i tillegg til at 
leidning skal ligge på  frostfri dybde.  
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8. Drift og vedlikehald 

• Den enkelte abonnent har ansvar for sin eigen private stikkledning. 
• Abonnentar som har fellesleidning, har eit felles ansvar for vedlikehald av den 

leidningen som er felles. Den enkelte abonnent har i tillegg ansvar for eigen 
stikkleidning frå avgreining frå fellesleidningen og opp til eigen bueining. 

 
 

9. Innmåling og innsending av dokumentasjon 
• Fylgjande skal målast inn med x og y koordinatar: 
• Påkoplingspunk/avgreiningspunkt frå hovudleidningen. 
• Fordelingspunkt på fellesleidningen. 
• Stoppekran. 
• Eventuell spillvasskum/stakekum.  
• Leidningstraseen skal målast inn.  
• Fylgjande dokumentasjon skal ein sende til kommunen: 
• Eit oversiktskart som viser kva abonnentar som er med og kor den enkelte 

abonnent er påkopla fellesleidningen. 
• Data for innmåling. 
• Kart/ teikning over leidningstraseen. 
 

 
10. Stoppekran 

• Stoppekrana skal ein plassera nærare bygningen.  
• Ein skal montera skilt på veggen som viser nøyaktig avstand til stoppekrana.  
• Dersom stoppekrana blir liggjande i tun/oppkøyrsel skal stoppekrana gravast ned i 

grunnen/bakken. Over stoppekrana skal det  plasserast cirka 50 cm høg 
kumring/røyr med lokk. 

 
 
 
11. Spillvasskummar/stakekummar 

• På stikkleidningar som er lengre enn 25 meter, bør det settast ned stakekum.  
• Dersom det skal monterast stakekummar skal desse utførast som vanlege kummar 

med lokk og sikrast mot brekkasje og innsig av overvann.  
• Eventuelle stakekummar som skal plasserast i veg eller på parkeringsplass som blir 

brøyta skal det asfalterast rundt. Som minimum må ein asfaltera i ein omkrins på 1 
meter rundt kummen og settast ned køyresterkt lokk. Stakekummar i veg må 
plasserast slik at det ikkje er fare for innrenning av overflatevatn.  

• For montering av spillvasskummar, sjå teikning 4 og 5. 
• Private leidningar som har ei lengde på over 70 meter må ha mellombels 

spillvasskum, alternativt anna god høve for staking.  
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12. Tilknyting/anboring av bygg med fleire bueiningar 
Generelt: 
• Tilknyting/anboring på hovudleidning. Dette er det punktet kor den private 

stikkledningen er tilknytta/anbort til hovudleidningen for vann og avløp.   
• Dimensjonering av stikkledning, sjå pkt. 7. 
• Sjå elles instruks for hovudanlegg vann og avløp vedkomande tilknyting og 

anboring til hovudleidning.   
 
Tilknyting/anboring til hovudleidning for bygg med fleire bueiningar (leiligheitsbygg) 
gjeld fylgjande: 
• For vassleidning med diameter større enn eller lik 63mm og mindre enn 110mm 

nyttar ein T-røyr og ventil for anboring på hovudnettet. Avgreining plasserast i 
kum (ved høgt grunnvatn nyttar ein teleskopventil).  

• For vassleidning med mindre dimensjon enn 63mm nyttar ein anboring på 
hovudnettet. Minste avstand mellom to anboringar på same røyr er 500mm. 
Anboringar skal normalt plasserast minst 200mm frå flens og minst 300mm frå 
muffe. Anboringar vert føreteke på øvre halvdel av røyret. Ein krev kran på klaven 
for nye stikkledningar. 

• Dersom anboringa krev at vannet må stengast så skal Åseral kommune ha melding 
minst 2 dagar i forkant.  

• For avløpsleidningar skal tilknytingar tilfredsstilla dei same krav til tettleik som 
leidningsanlegget elles. Ein skal foreta tilknyting  ved bruk av grenrøyr ved 
dimensjonar mindre enn 250mm. Stikkledningen skal ein føra inn i røyret si øvre 
halvdel.  

• Når det gjeld stoppekran/fordeling for vann så kan ein mellom anna utføra dette  
på fylgjande måtar: 
1. Ein fører vassleidningen frå tilknytingspunktet på hovudleidningen inn i eit 

”teknisk rom” inne i bygget. Ein monterar  stoppekran på utsida av bygget. 
Forgreining til dei forskjellige ”leilegheitene/ bueiningane” med  høve for 
stopp vert føreteke frå teknisk rom.    

2. Ein fører vassleidningen frå tilknytingspunktet på hovudleidningen til eit 
fordelingspunkt på utsida av bygget. Frå dette punktet går det leidning til kvar 
leiligheit/bueining. Ein nyttar nedgravne stoppekraner med spindelforlenger til 
kvar leiligheit/bueining. Ein samlar spindelforlengerane  i ein kumring med 
køyresterkt lokk. Ein må merke spindlane med nr på bueininga/leiligheiten. 
Fordelingspunktet blir ofte liggjande i trafikkarealet til bygget. Det er viktig at 
den har isolert lokk og at området rundt kumringen blir isolert godt.  
 
Ein tilrår alternativ 1 då dette er mest driftssikkert. 

 
 
13. Trykk 

Generelt så gjer ein merksam på at vasstrykket i dei fleste utbyggingsområda er høgt. 
Ein skal montera reduksjonsventil i alle bygg slik at ein har høve for å tilpasse trykket.  
 
Røyrleggjar er ansvarleg for at vann inn i bygningen har rett trykk.  
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14. Ferdigattest etter Plan- og bygningslova 
 Ferdigattest vil ikkje bli skreve ut før pkt. 9 er utført. 
 
 
15. Vassmålar 

Alle abonnentar skal ha vassmålar, jfr bestemmingar om bruk av vassmålarar i Åseral 
kommune. Vassmålaren skal ein leige av Åseral kommune. Dersom målaren blir 
montert i rom utan sluk skal ein montera kran før og etter vassmålaren. 
Vassmålarskjema skal leverast inn til Åseral Kommune straks etter den er montert. 
Ved manglande innsending av vassmålarskjema vert dette gebyrbelagt. Sjå sats under 
avgift/gebyr – byggesaksgebyr for Åseral Kommune. 

 
 
16. Diverse 

Avfallskvern. Det er ikkje tillate å montera avfallskvern hjå den enkelte abonnent.  
 
Feitt-avskillar. I enkelte tilfelle er det aktuelt med eige feitt-avskillar. Dette kan 
mellom anna gjelda for gatekjøkken/kafè/hotell. Dette skal ein avklare i kvart enkelt 
tilfelle i samband med byggesøknaden.   

 
 
17. Prinsippskisse for vassleidning 

For ein abonnent. Stikkledning: 
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For fleire abonnentar. Fellesleidning og stikkleidninger: 

 
 
18. Prinsippskisse for avløpsleidning 

Tilsvarande som for vann, sjå pkt. 15. Pkt. 3 kan vera ein stakekum.   
 

 
19.  Erklæring mellom abonnent og grunneigar 

• Der stikkledningar blir lagt over anna eigedom skal ein skrive erklæring mellom 
abonnent og grunneigar for rett til å legge leidning over eigedomen (Eksempel i 
vedlegg A for ein/fleire abonnentar). Kopi av erklæring skal ein sende til Åseral 
kommune saman med søknad om byggeløyve for leidning.  

• For felles leidning mellom fleire abonnentar tilrår ein at det blir skrevet erklæring 
der vedlikehaldsansvar mellom abonnentane går fram. (Eksempel i vedlegg B)  

 
 

20. Vedlegg 
• Teikning 4. Minikum for spillvatn i terreng. 
• Teikning 5. Minikum for spillvatn i vei.  
• A. Døme på erklæring mellom grunneigar, og ein/fleire abonnentar. 
• B. Døme på erklæring om vedlikehald av fellesleidning.  

 
 

21.  Revisjon 
• Røyrleggjarinstruks. Revisjon nr. 1.  
• Røyrleggjarinstruks. Revisjon nr. 2.  
• Reglement. Revisjon nr 3. 
• Reglement. Revisjon nr 4. 
• Reglement. Revisjon nr 4.1 

 



Reglement - Private stikkledningar 

Side 8 av 11  rev 4.1 

Teikning 4 
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Teikning 5 
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Vedlegg A. 
 
Døme på erklæring mellom grunneigar, og ein/fleire abonnentar om rett til å 
legge leidning for vann og avløp over eigedom. 
 

 

 

E R K L Æ R I N G 
 
 
Underteikna grunneigar av gnr. ____, bnr. ____ i Åseral kommune gir hermed  
nåverande og framtidige eigarar av: 
 

• gnr. ____, bnr, ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr, ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr, ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr, ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr, ____, festenr. ____ 
 

i Åseral kommune rett til å legge leidning for vann og avløp over min eigedom i samsvar til 
vedlagt kartskisse.  
 
Formalitetar i samband med utførsel/tilkopling avklara rein direkte med Åseral kommune. 
 
Denne erklæringa kan tinglysast på eigedomen ____, bnr. ____ i Åseral kommune. 
 
 
 
 

Åseral ____/____- ______ 
 
 

_____________________    ____________________ 
Grunneigar av gnr. ____, bnr. _____, Åseral kommune. 
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Vedlegg B. 
 
Døme på erklæring for vedlikehald av fellesleidning for vann og 
avløp for 2 eller fleire abonnentar. 
 
 
 

E R K L Æ R I N G 
 
 
Underteikna eigar av: 
 

• gnr. ____, bnr. ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr. ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr. ____, festenr. ____ 
• gnr. ____, bnr. ____, festenr. ____ 
 

i Åseral kommune er einige om å legge felles leidning for vann og avløp i samsvar til vedlagt 
kartskisse.  
 
Vedlagt kartskisse syner kva delar av leidningen som den enkelte eigedom har 
vedlikehaldsansvaret for, og kva delar av leidningen kor fleire eigedomar har eit felles 
vedlikehaldsansvar for.  
 
Denne erklæringa kan tinglysast på nemnde eigedomar i Åseral kommune. 
 
 
 
 

Åseral ____/____- _____ 
 

 
   _________________________          _________________________ 
Eigar av gnr. ____, bnr ____, festenr. ____  Eigar av gnr. ____, bnr ____, festenr. 
____  
 
 
   _________________________          _________________________ 
Eigar av gnr. ____, bnr ____, festenr. ____  Eigar av gnr. ____, bnr ____, festenr. 
____ 


