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Hovedutvalg for teknikk og plan            

Kommunestyret             

 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar VA-norm for Ås kommune slik den foreligger. 

 

2. Revisjon av prinsipiell og generell karakter vedtas av kommunestyret. 
Oppdateringer og mindre vesentlige endringer av ikke-juridiske forhold 

kan gjøres administrativt. 
 

 
Ås, 02.09.2022 
 

 
 

Tom-Arne Tørfoss Anette Bjerke 
Kommunedirektør Virksomhetsleder Teknikk 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 
VA-norm er et dokument som beskriver hvilke krav som stilles til utførelse av 

kommunale vann- og avløpsanlegg. Normen er en standard utviklet av Norsk 
Vann hvor hver kommune i tillegg kan legge inn lokale bestemmelser. 

 
Normen gjelder vann- og avløpsanlegg som bygges av kommunen eller private 
utbyggere og skal overtas til drift og vedlikehold av Ås kommune. Private 

stikkledninger bygges etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.  
 

Fakta i saken: 
 

Målet med vann- og avløpsnormen er en standardisering av utførelse, utstyr og 
dokumentasjon som skal sikre god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på 
kommunens ledningsnett og anlegg knyttet til dette. Bakgrunnen for å kunne 

stille disse kravene til kommunaltekniske anlegg ligger i kommunens rolle som 
anleggseier. Kravene gjelder både kommunale anlegg hvor kommunen er 

byggherre og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli 
overtatt av Ås kommune.  
 

Ås kommune benytter standard VA-norm fra Norsk Vann som grunnlag. Denne er 
av generell art der kommunene skal kunne legge inn lokale bestemmelser i 

tillegg til de overordnede. Norsk Vann sørger for oppdatering av lovhjemler og 
henvisninger til VA/miljø-blad. VA/Miljøblad er en beskrivelse av beste praksis 
innen fagområdet.  

 
I ny kommuneplanen § 7.1 er det lagt inn en bestemmelse om krav til tekniske 

løsninger for vann og avløp for å sikre at kvaliteten på infrastrukturen er i 
samsvar med kommunens standard, jf. VA-normen. I henhold til § 7.1 skal 
forslag til reguleringsplan inneholde rammeplan for vann og avløp. Rammeplanen 

skal vise prinsippløsninger for vann, avløp og overvann i det aktuelle området. 
VA-normen gir prosjekterende, utførende og utbyggere de tekniske kravene som 

skal legges til grunn for VAO-rammeplan.  
 
VA-normen bør være et levende dokument. Endrede tekniske løsninger, 

utførelser, nye materialer med mer tilsier at normen må kunne redigeres med 
ujevne mellomrom. Kommunestyret vedtar VA-normen formelt, men 

administrasjonen vil foreslå at mindre endringer som ikke medfører juridiske 
forhold delegeres til Kommunedirektøren. 
 

VA-normen ligger ute på fellesportalen www.va-norm.no der man kan søke opp 
Ås kommune. Dette er en portal utbyggere og entreprenører er godt kjent med 

ettersom den har eksistert siden 2003 og blir brukt av de fleste norske 
kommuner.  
 

Ås kommune har nå gått grundig gjennom sine lokale bestemmelser for 
oppdatering og kvalitetssikring. For å få en hensiktsmessig forankring for 

kommunens krav til utførelse på kommunale vann- og avløpsanlegg blir VA-
normen nå lagt frem for vedtak i kommunestyret. 

 

http://prod360ak.kommune.local/personallibraries/as-admin/ak57636/checked%20out%20files/www.va-norm.no
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Revisjon av prinsipiell og generell karakter vedtas av kommunestyret. 
Oppdateringer og mindre vesentlige endringer av ikke-juridiske forhold kan 

gjøres administrativt. 
 
VA-normen har vært på høring til andre enheter i kommunen.  

 
 

Vurdering: 
VA-normen for Ås kommune sikrer god utførelse av kommunaltekniske vann- og 
avløpsanlegg som skal overtas av Ås kommune. 

 
VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å 

finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Den sikrer god 
kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett.  

 
 
Økonomiske konsekvenser: 

 
VA-normen skal sørge for at nødvendig standard og kvalitetskrav blir satt til nye 

kommunaltekniske anlegg slik at det blir driftssikkert og lang levetid sikres. 
Standardiseringen forenkler planlegging, detaljutforming og saksbehandling for 
private og offentlige utbyggere samt forenkler driftsoppgavene hos enhet for 

kommunalteknikk når anlegget er ferdig. Dette vil være kostnadsbesparende for 
våre abonnenter. 

 
Miljømessige konsekvenser: 
 

VA-normen sikrer kvaliteten på vann-, avløp- og overvannsanlegg i Ås 
kommune. Bedre kvalitet på ledningsnettet og bedre avløpspumpestasjoner er 

en av de viktigste bidragene til redusert utslipp fra kommunes avløpssystemer.  
 
Bedre kvalitet på vann-, avløp- og overvannsanleggene gir også lenger levetid på 

anleggene. Lang levetid på anleggene resulterer i mindre anleggsarbeid, og dette 
gir en miljømessig gevinst.   

 
 
Konklusjon med begrunnelse: 

 
Kommunestyret vedtar VA-norm for Ås kommune slik den foreligger. Normen gir 

en standard for prosjektering, utførelse og dokumentasjon av kommunaltekniske 
anlegg som forenkler prosessen både for prosjekterende, utførende og 
kommunens behandling av sakene.  

 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


