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Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
(administrative og tekniske bestemmelser), som utarbeidet av Kommuneforlaget, legges ut til 
offentlig ettersyn med påfølgende behandling i kommunestyret. 
 
 
 

Behandling i  Kommunestyret - 25.02.2020  
Kommunedirektøren endrer sin innstilling til: 
 
Forslag til standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og tekniske 
bestemmelser), som utarbeidet av Kommuneforlaget, legges ut til offentlig ettersyn med 
påfølgende behandling i kommunestyret. 
 
Høringsinnspill skal behandles i Utvalg Utvikling før saken behandles i formannskap og 
kommunestyre. 
 

Vedtak 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
 
Forslag til standard abonnementsvilkår for vann og avløp (administrative og tekniske 
bestemmelser), som utarbeidet av Kommuneforlaget, legges ut til offentlig ettersyn med 
påfølgende behandling i kommunestyret. 
 
 
 
 
 



Vedlegg 
1 Standard abonnementsvilkår Administrative_bestemmelser_2017 

 

Bakgrunn for saken: 
Frosta kommune har ikke vedtatt et reglement som regulerer ansvarsforholdet mellom 
kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig avløpsanlegg. 
Kommunedirektøren ser behovet for å få på plass et slikt reglement for å sikre betryggende 
utførelse og drift av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som er tilknyttet det 
kommunale ledningsnettet. 
 
Vann- og avløpsanlegg omfattes av et betydelig regelverk som det er viktig å ha kjennskap til og 
følge. Skal det utarbeides et lokalt reglement som tar inn i seg alle forhold knyttet til 
sanitæranlegg og private avløpsanlegg og sikre at eksisterende lov- og regelverk er fulgt, vil det 
medføre et betydelig arbeid, og kommunedirektøren har derfor valgt å se på annet alternativ. 
 
Kommuneforlaget har i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund utarbeidet «Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp». Disse ble siste gang revidert og utgitt i 2017, og det er 
disse som danner grunnlaget for saken. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige 
ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til 
offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og 
private vann- og avløpsanlegg. 
 
Vilkårene regulerer ikke kommunalt eide avløpsanlegg. Disse er regulert av VA-normen. 

Saksopplysninger: 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utarbeidet av Kommuneforlaget består av 
administrative og tekniske bestemmelser som er utgitt i hvert sitt hefte. De administrative 
bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske 
bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.  
 
De administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelige og er vedlagt saken. De tekniske 
bestemmelsene er ikke fritt tilgjengelige, men må kjøpes hos Kommuneforlaget i papirformat 
eller som e-bok, og gjøres av den grunn ikke offentlig tilgjengelige her. De tekniske 
bestemmelsene er hovedsakelig rettet mot profesjonelle aktører i bransjen, og det vil for disse 
være naturlig å kjøpe sin egen utgave.  
 
I innledningen til abonnementsvilkårene står det:  
 
«En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter som 
forurensningsloven, plan- og bygningsloven (pbl.) og byggeforskriftene. Den foreliggende 
teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en 
kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid ikke 
meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for 
sammenhengen i disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er 
naturlig». 
 
I kapittel 1 i reglementet er følgende sagt om bestemmelsene: 
 
«Formålet med disse bestemmelsene er å 
 
• fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og 



avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og 
avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og 
den enkelte abonnent som er, eller blir, tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
• stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt 
nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og 
utstyrskvalitet». 
 
Og videre: 
 
«Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann- og 
avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, og uavhengig av om 
abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke». 
 
For øvrig vises det til reglementet som er vedlagt. 
 
Bestemmelsene vedtas i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og 
leverandør av tjenestene innenfor avløp. Vilkårene er ikke å anse som en lokal forskrift, men en 
avtale mellom to parter.  
 
Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også 
mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser, men det har ikke blitt vurdert å 
være hensiktsmessig. 
 
Forslaget ble behandlet i Utvalg utvikling i sak 3/20 den 04.02.2020. Kommunedirektørens 
forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 

Vurdering: 
Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den 
enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre  
betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. En 
vedtakelse av abonnementsvilkårene vil innebære at vilkårene legges til grunn for levering av 
avløpstjenester ovenfor abonnentene. 
 
Ved å vedta vilkårene settes det krav til den som ønsker å knytte seg til det offentlige 
avløpsnettet, og risikoen for problemer i avløpsnettet i fremtiden minimeres. Dette vil bidra til 
en mer effektiv og økonomisk drift av kommunens avløpsnett. Det vil også føre til en større grad 
av forutsigbarhet for og likebehandling av abonnentene. 
 
Vilkårene fastsettes og håndheves med grunnlag i kommunens eierskap i ledningsnettet, på 
samme måte som et privat vannverk kan fastsette sine leveringsvilkår. Selv om håndheving 
av abonnementsvilkårene dermed ikke innebærer at kommunen opptrer som myndighet,  
gjelder likevel de ulovfestede kravene til god forvaltningsskikk og forsvarlig saksbehandling. 
 
Det er anbefalt at kommunene sender abonnementsvilkårene på høring til berørte 
organisasjoner som representerer abonnentene, i tråd med den prosessen som blir fulgt i 
forbindelse med vedtakelse av forskrifter. På denne måten sikrer kommunene at alle berørte 
parter får mulighet til å uttale seg. Abonnementsvilkårene bør deretter formelt forankres i et 
kommunestyrevedtak og kunngjøres overfor abonnentene ved oppslag i pressen, publisering 
på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på 
annen måte. 
 



Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
(administrative og tekniske bestemmelser), som utarbeidet av Kommuneforlaget, legges ut til 
offentlig ettersyn med påfølgende behandling i kommunestyret. 
 
 
Knut-Helge Rønning 
Kommunedirektør 


