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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 
 
Vedlegg: 

• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 
o Administrative bestemmelser 
o Tekniske bestemmelser (kun papirformat – tilgjengelig på GIVAS) 

 
Saksopplysninger: 
GIVAS har tidligere fattet vedtak om at Kommuneforlagets «Standard abonnementsvilkår for vann og 
avløp» skal legges til grunn som vilkår for leveranse av vann- og avløpstjenester til abonnentene. 
Bestemmelsene ble revidert i 2017, og for at siste revisjon skal være gyldige må det fattes nytt vedtak 
om dette. 
 
Vilkårene fastsettes og håndheves som følge av at kommunen eier ledningsnettet, på samme måte som 
et privat vannverk kan fastsette sine leveringsvilkår. 
Selv om håndheving av abonnementsvilkårene ikke innebærer at kommunen opptrer som myndighet, 
gjelder likevel de ulovfestede kravene til god forvaltningsskikk og forsvarlig saksbehandling. 
Utgaven fra 2017 er noe revidert fra utgaven fra 2008, som igjen bygget på det tidligere 
«Normalreglementet for sanitæranlegg». 
 
Administrative og tekniske bestemmelser er publisert i to separate hefter. De administrative 
bestemmelsene er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave. De tekniske bestemmelsene er kun tilgjengelig 
i papirformat og kan bestilles fra Kommuneforlaget. 
 
 
18.10.2017 Styremøte GIVAS 
SGIV-034/17 
VEDTAK 
Administrative bestemmelser ihht. vedlegg vedtas som styrets innstilling til representantskapet.  
 
I bestemmelsene er GIVAS å anse som «kommunen». 
 
Abonnementsvilkårene skal sendes på høring på generelt grunnlag (oppslag i presse) samt til berørte 
organisasjoner som representerer abonnentene (eksempelvis KOBBL). 
 
Vedtak om bestemmelsene bør deretter formelt forankres i kommunestyrevedtak og kunngjøres 
ovenfor abonnentene. 
 
Siste revisjon skal alltid være gjeldende uten nytt vedtak i GIVAS styrende organer, inntil styret 
bestemmer noe annet. Styret skal orienteres om endringer. 
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GIVAS VA-NORM 
 
Vedlegg: 
GIVAS VA-Norm 
 
Saksopplysninger: 
Norsk Vann har utarbeidet en generell mal for VA-normer publisert på www.VA-Norm.no 
VA-Normen beskriver de tekniske krav som skal ligge til grunn for utbygging av offentlig vann- og 
avløpsnett. Per i dag er malen vedtatt av ca 200 kommuner. 
 
Malen er laget for å dekke et størst mulig spekter av kommuner, og kan benyttes uavhengig av 
kommunestørrelse. I malen finner utbyggeren den informasjon han/hun trenger i forbindelse med 
tekniske krav som skal stilles til anleggene. 
 
Målsetning ved å vedta Norsk Vanns generelle mal er følgende: 

- Gjøre det enkelt for alle aktører (entreprenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva 
som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. 

- Bli en rimelig og meget effektiv metode for kommunen til å publisere sine krav til VA-
tekniske anlegg.  

- Unngå kostnaden ved å utarbeide  egen VA-norm. 
- Til enhver tid ha faglig oppdatert informasjon, samt korrekte henvisninger (linker) til alle VA-

relevante lover, forskrifter, normer og standarder. 
- Bidra til et sentralt oppslagsverk og brukervennlig søkeverktøy for hele VA-bransjen. 

 
Det er mulig å utarbeide lokale tillegg til Normen. Per i dag har GIVAS ingen lokale tillegg, men 
eventuelle vedlegg/særbestemmelser bør kunne bestemmes administrativt av GIVAS. 
 

18.10.2017 Styremøte GIVAS  
SGIV-035/17 
VEDTAK 

VA-norm ihht. vedlegg vedtas som styrets innstilling til representantskapet. 

I bestemmelsene er GIVAS å anse som «kommunen». 
 
Eventuelle tillegg/særbestemmelser kan bestemmes administrativt av GIVAS. 
 
VA-Normen skal sendes på høring på generelt grunnlag (oppslag i presse) samt til berørte 
organisasjoner som representerer abonnentene (eksempelvis entreprenører). 
 
Vedtak om bestemmelsene bør deretter formelt forankres i kommunestyrevedtak og kunngjøres 
ovenfor abonnentene.  
 
Siste revisjon skal alltid være gjeldende uten nytt vedtak i GIVAS styrende organer, inntil styret 
bestemmer noe annet. Styret skal orienteres om endringer. 


