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STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtas som forskrift i Ringerike 
kommune med virkning fra 26.10.2012.  

2. «Normalreglement for sanitæranlegg» oppheves som forskrift fra samme tidspunkt.  
 
Sammendrag 
Ringerike kommunestyre har tidligere vedtatt «Normalreglement for sanitæranlegg» som 
forskrift for Ringerike kommune. Dette reglementet er utarbeidet av Kommunenes 
sentralforbund som en oversikt over lovverk og øvrige bestemmelser som regulerer forholdet 
mellom abonnent og kommune. Reglementet har vært igjennom en revisjon, og kalles nå 
«Standard abonnementsvilkår for vann og avløp». 
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske 
bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske 
og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk 
utførelse.  
 
Innledning / bakgrunn 
 Hensikten med dette reglementet som KS har utarbeidet er beskrevet i innledningen; 
 

«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. 

  
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at 

de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av 
kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne 
særbestemmelser.  

 
Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør 

av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte 



hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). 
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. 

 
Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye 

utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer. 
 
Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne 

ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.» 
 
Reglementet utgjør et sentralt arbeidsverktøy i den daglige driften og saksbehandling 
innenfor vann- og avløp i kommunen, og bidrar til rettsikkerhet og likebehandling for 
abonnentene.  
Den foreliggende revisjon tar opp i seg endringer i lovverk og rettspraksis og endringer i 
rammebetingelser for bransjen, som for eksempel konsekvenser av klimaendringer. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at det er nødvendig å oppdatere regelverket i henhold til endringer i lov og 
forskrift på området. 
 
Det er viktig at regelverket er oversiktlig og lett å hente ut relevant og oppdatert informasjon 
fra både for saksbehandlere i kommunen og abonnentene som har behov for å avklare 
rettigheter og plikter i abonnentforholdet til kommunen. Rådmannen vil derfor følge opp et 
eventuelt vedtak med god informasjon ut til innbyggerne. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at «Standardvilkår for vann og avløp» vedtas som forskrift i 
Ringerike kommune. 
 
Saksdokumenter  
Kun elektronisk: 

• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2008 – administrative bestemmelser 
• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser  
• Normalreglement for sanitæranlegg 4.utgv 1998– administrative bestemmelser 
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