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1. Generelle bestemmelser
Hensikten med dette reglementet er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser
ved å stille krav til utførelse, drift og vedlikehold av sanitæranlegg.
I tillegg til dette dokumentet omfattes sanitæranlegg i Trysil kommune av:
• Plan- og bygningsloven (pbl.)
Det er spesielt Kap. 27-1 og 27-2 i pbl. som kommer til anvendelse i forbindelse med krav om
tilknytning av vann- og avløpsledninger ved oppføring av bygning.
• Tek 10- Forskrift om teknisk krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
• Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp: Adm.bestemmelser, av 2008.
• Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp: Tekniske bestemmelser, av 2008.
Utgitt av Kommunenes Sentralforbund, gir anvisning på bestemte løsninger og utførelsesmetoder
som tilfredsstiller byggeforskriftenes funksjonskrav. Normalreglementets anvisninger er ikke til
hinder for at andre løsninger m.v. kan komme til anvendelse.
• Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) med aktuelle forskrifter.
Det er spesielt forurensningslovens kap.4 (om avløpsanlegg) som er aktuelt.
•

Lov om vassdrag og grunnvann (vassdragsloven) 2000/82 - se spesielt Kap 9.

• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Trysil kommune
•

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012

• Bestemmelser for bruk av kommunale vannmålere i Trysil kommune
• Leveringsvilkår for vann- og avløpstjenester i Trysil kommune
• Forskrift om fettholdig avløpsvann i Trysil kommune
• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) av 04.12.2001
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1.1

Hjemmel

Bestemmelsene i sanitærreglementet er gitt i egenskap av kommunens eierrådighet over
hovedledningsnettet, vannverk og renseanlegg.

1.2

Virkeområde

Dette reglementet gjelder for sanitæranlegg som skal tilknyttes eller er tilknyttet kommunens
hovedanlegg for vann og avløp.
Sanitæranlegget omfatter tilknytningspunktet, stikkledningene med tilhørende innretninger samt
vann- og avløpsinstallasjonene i bygningene.

1.3

Plikt til å overholde reglementet

Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet Trysil kommunes VA-anlegg (heretter kalt abonnenten) er
ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruken av sanitæranlegget blir fulgt.
Abonnenten er også ansvarlig for at husstandsmedlemmer, leieboere og andre som benytter
sanitæranlegget er kjent med og overholder bestemmelsene.

1.3.1 Abonnenten har plikt til å påse at:
• Sanitærarbeid blir anmeldt til Trysil kommune virksomhetsområde teknisk drift avd. vann og
avløp (heretter kalt Trysil kommune) av entreprenør/firma med nødvendige kvalifikasjoner
(heretter kalt entreprenør).
• Stikkledninger og tilbehør for vann og avløp blir lagt etter anmeldte og godkjente planer, samt
etter de regulerte høyder og reguleringslinjer som kommunen krever fulgt.
• Eiendommens sanitæranlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
• Samtlige tappekraner holdes stengt når de ikke er i bruk. Dette gjelder også når
vanntilførselen til eiendommen er stengt av.
• Det monteres en utvendig hovedkran ved tilknytningspunktet til hovedvannledning til
tilknyttet bygning/eiendom og at denne til enhver tid er tilgjengelig og manøvrerbar.
• Tilknytningspunkter skal være i kum.
• Alle stoppekraner skal merkes med skilt. Skiltene skal plasseres på tilknyttet bygning eller på
lett synlig egnet plass i nærheten av stoppekranen.
Ved mislighold av pliktene er abonnenten ansvarlig for skader som oppstår.

1.3.2 Kontrakt med eier
Når det søkes om sanitærabonnement godtar eier av sanitæranlegget automatisk det regelverk
som til enhver tid gjelder for tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnett.
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Ved senere overdragelse av eiendommen plikter den nye eieren å sette seg inn i det regelverk
som gjelder for å være tilknyttet Trysil kommunes anlegg for vann og avløp.
1.3.3 Forpliktende erklæring for entreprenør
Bestemmelsene i reglementet er bindende for entreprenør. Entreprenøren er ansvarlig for at
arbeidene blir anmeldt og utført i samsvar med gjeldende bestemmelser.
1.4

Håndhevelse

Reglementet håndheves av Trysil kommune.
1.5

Endringer og utfyllende bestemmelser

Kommunen kan vedta endringer i dette reglementet. Trysil kommune kan gi utfyllende
retningslinjer til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i reglementet.
1.6

Dispensasjon

Hvor spesielle forhold tilsier det, og myndighet til håndhevelse er gitt, kan Trysil kommune
dispensere fra sanitærbestemmelsene gitt i eller i medhold av dette reglement.
1.7

Overtredelse

Ved overtredelse av dette reglementet fra abonnentens entreprenørs side, vil kommunen ilegge
straffegebyr. Størrelsen på straffegebyret oppgis i det til en hver tid gjeldende gebyrregulativ.
Entreprenøren kan videre nektes å utføre nytt arbeid inntil overtredelsen er brakt i orden.
1.8

Klage
-

Vedtak som er fattet i egenskap av kommunens eierrådighet over ledningsnettet kan ikke
påklages etter Forvaltningslovens bestemmelser.
Enkeltvedtak truffet av Trysil kommune med hjemmel i Forurensningsloven eller Planog bygningsloven, kan påklages til Fylkesmannen. Klagen sendes via Trysil kommune.
Andre enkeltvedtak kan påklages til særskilt klagenemnd. Klage sendes via Trysil
kommune.
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er mottatt.
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2 Anmeldelse, approbasjon og kontroll
2.1

Anmeldelse og utførelse av sanitærarbeid
-

Alt arbeid som kan få innvirkning på vann- og/eller avløpsledningen skal anmeldes og
utføres av entreprenør (pakking av tappeventiler, staking av vask, sluk o.l. er unntatt).
Utskifting av utstyr som ikke medfører arbeid med vann- og avløpsledningene kan
utføres av entreprenør uten anmeldelse.
Ethvert anlegg for destruksjon, behandling eller nøytralisering og utskilling av gasser,
væsker eller andre stoffer må på forhånd godkjennes av Trysil kommune.
Anmeldelsen skal skje på skjemaer fastsatt av Trysil kommune. Kart, tegninger m.v. skal
være i samsvar med Trysil kommunes retningslinjer. Følgende kreves vedlagt
anmeldelsen:
1. Situasjonskart.
Situasjonskartet for eiendommen skal vise hvor eksisterende og prosjekterte
ledninger samt utvendig stoppekran er plassert og ha beskrivende tekst hvor
spesielle forhold vedrørende vann- og avløpsledninger er nevnt.
2. Profiltegning(1:50 høyde / 1:100 lengde)
Profiltegninger som viser et vertikalt lengdesnitt av stikkledninger, og hvor
kummer og hovedledningstilknytning er tegnet inn.
3. Kumtegninger (1:20 plan og snitt)
Stikkledning skal tilkoples hovednettet i kum. Kumtegninger av ny evt.
eksisterende kum skal foreligge ved søknaden.

-

Anmeldelsen skal være skriftlig approbert (godkjent) før arbeidet settes i gang.
Dersom et anlegg ikke blir utført, skal anmeldelsen trekkes tilbake. Approbasjonen
bortfaller for et arbeid som ikke er påbegynt innen 3 år etter at approbasjonen er gitt.
Overdras arbeidet til en annen ansvarshavende skal denne anmelde på nytt ved at det
sendes skriftlig melding til Trysil kommune om at arbeidet er overtatt.
VVS- konsulenter kan forhåndsanmelde anleggsprosjekter for prinsipiell godkjennelse.
Utførelsen må da meldes av entreprenør.
Vannforurensende industriprosjekter (også kjemikalielagre) må forhåndsanmeldes av
VVS-konsulent. Utførelsen meldes på vanlig måte.

2.1.1 Tegninger og kart – som bygget
Tegninger og kart m.v. skal være påført gnr/bnr/fnr/snr, adresse og målestokk samt signert av
entreprenør og eventuelt konsulent.
Abonnenten er ansvarlig for at følgende oppdaterte vedlegg foreligger innen 1 mnd etter at
eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløp.
• Situasjonskart (ajourført) i målestokk 1:500.
• Lengdeprofil med terrenglinje fra hovedledning til grunnmur i målestokk 1:50 for høyde og
minimum 1:100 for lengde. Kotehøyder på bunn hovedledning ved forgreningspunkt, på
kjellergulv og eventuelt for vannstand i kummer skal være påført.
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• Detaljtegninger og bilder (bl.a. av kummer) for nødvendig beskrivelse av anlegget.
• Eventuelle Tinglyste dokumenter jfr. kapittel om Tinglyste dokumenter

2.2

Tinglyste dokumenter (erklæringer, overenskomster)

Ved anmeldelse av sanitæranlegg skal det vedlegges tinglyst erklæring ved følgende forhold:
• Innhentet tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer m.v. på annen manns
grunn.
• At flere eiere av felles ledningsanlegg er solidarisk ansvarlig for at gjeldende bestemmelser
vedrørende sanitærinstallasjoner blir fulgt.
Når en eiendomsparsell med bestående bebyggelse og felles ledningsanlegg selges skal det
sørges for at ovennevnte overenskomster er tinglyst.
2.3

Approbasjon
-

2.4

Trysil kommune behandler sanitæranmeldingen og fastsetter de vilkår som knyttes til
godkjenning av anlegget.
Når anmeldelse av sanitæranlegg er behandlet og godkjent av Trysil kommune sendes et
skriv med godkjenningsvilkår til anmelderen med kopi til abonnenten.
Kontroll (besiktigelse) av installasjoner/anlegg

-

2.5

Trysil kommune har rett til når som helst, og uten forutgående varsel, å besiktige anlegg
under utførelse og eksisterende anlegg.
Trysil kommune har til tross for sin kontroll, ikke noe ansvar for anlegget overfor eier,
entreprenør eller tredjemann.
Produkter og materiell

Plan- og bygningsloven stiller funksjonskrav til materialer, armatur og utstyrsgjenstander til
bruk i sanitæranlegg. Produkter og materiell som nyttes i sanitæranlegg skal i tillegg
tilfredsstille byggeforskriftenes funksjonskrav.
Funksjonskravene er normalt tilfredsstilt hvis de er NS- sertifiserte (NS-merket), jfr.
byggeforskriftenes kapittel om Norsk Standard, eller ha en godkjennelse som faller inn under
andre lover og forskrifter.
2.6

Prøving av sanitæranlegg/installasjoners tetthet

Trysil kommune kan forlange sanitæranlegget trykk- og/eller funksjonsprøvet før det tas i bruk
og/eller overdekkes.
-

Prøvinger og undersøkelser skjer uten omkostninger for Trysil kommune.
Godkjent (autorisert) skal kunne fremlegge protokoll over prøvinger som er utført.
Prøving kan utføres mot betaling av eller under tilsyn av Trysil kommune.
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2.6.1 Følgende prøvinger kan forlanges
• Kummer og tanker og lignende kan prøves med vann opp til 10 cm over tilløpsrørets
overkant. Prøvingens varighet er ett døgn.
• Avløpsrør og skjøter på ledninger, over eller i bakken kan prøves med luft med et innvendig
overtrykk tilsvarende 20 m vannsøyle (2 bar). Alternativt kan vann med overtrykk inntil 5 m
vannsøyle (0,5 bar) benyttes. Røykprøving kan også forlanges.
• Vannledninger med tilhørende innretninger skal prøves med et trykk som Trysil kommune
bestemmer.

3 Vilkår for tilknytning og bruk av Trysil kommunes vann- og
avløpsnett
3.1

Tilknytningspunktets beliggenhet

• Tilknytning skal utføres i kum på anvist plass, hvis intet annet er godkjent av Trysil
kommune.
• Tilknytningspunktet for private vann- og avløpsledninger (stikkledninger) skal som
hovedregel ligge på eller i offentlig vei (veilegemet). I enkelte tilfeller der den offentlige
hovedledningen går over privat grunn, kan tilknytningspunktet bli liggende på egen eller
annen eiers grunn.
• Hvis eiendommens stikkledninger går over eller inn på en annen eiers grunn, må ledningseier
innhente tillatelse av grunneier. Tillatelsen skal foreligge som en skriftlig tinglyst
overenskomst (erklæring) mellom partene.
3.2

Stedlig trykk i det offentlige vannledningsnettet

Stedlig trykk i det offentlige vannforsyningsnettet varierer med kotehøydene (terrenghøyden i
meter over havet). Trysil kommune gir råd og veiledning om aktuelle tilknytningspunkter.
Hvis trykket ved det aktuelle tilknytningspunktet er høyere enn 6 bar (60 m vannsøyle) må
reduksjonsventil monteres på stikkledning. Tilsvarende må trykkforsterkingsanlegg monteres
hvis trykket ikke er tilstrekkelig ( < 2 bar) ved det valgte tilknytningspunktet.
3.3 Hindre tilbakestrømning av forurenset vann
Virksomheter tilknyttet offentlig vannledningsnett med kjemikalier i sin produksjon som kan
innebære risiko for tilbakeslag og forurensing av drikkevannet kan bli pålagt å installere
utstyr for å hindre tilbakestrømning.
3.4

Tilbakeslagsventil på avløp

Lavtliggende påkoplingspunkt/fareområder definert av Trysil kommune skal installere
tilbakeslagsventil på avløpet. Dette vurderes i det enkelte tilfelle.
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3.5

Hovedledninger og private installasjoner

3.5.1 Hovedledninger
Det er kun Trysil kommunes eget mannskap eller entreprenør / autorisert personell med særskilt
tillatelse fra kommunen, som kan utføre arbeid på hovedledningsnettet.
3.5.2 Private ledninger/installasjoner
Private ledninger/installasjoner for vann- og avløp innbefatter tilknytningspunktet
(anboringsklammer og grenrør/sadelstykke), stikkledningen med innretninger og alle
innvendige installasjoner og anlegg i bygningen.
Dette er abonnentens eiendom og denne er ansvarlig for at det private ledningsanlegget til
enhver tid er i forskriftsmessig stand.
3.6

Anleggs- og vedlikeholdsutgifter
-

-

-

-

-

Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av private sanitæranlegg bæres
av abonnenten, herunder også trykkøkningsinnretninger, reduksjonsventil,
tilbakeslagsventil, private avløpspumper (villapumper) etc.
Kummer, stengeventiler m.v. som med kommunens tillatelse anbringes på offentlig
ledning/anlegg av hensyn til private ledningers/anleggs tilknytning, bekostes i sin helhet
av vedkommende abonnent.
All utbygging av et hovedledningsnett i privat regi (f.eks. boligfelt, hyttefelt,
industriområde), der nettet er tenkt tilkoplet til kommunens VA-anlegg eller overtatt av
kommunen skal skje i samsvar med kommunens retningslinjer og krav. Etter at
utbyggingen er ferdigstilt og ledningsnettet tilfredsstiller kommunale krav til kvalitet og
funksjonalitet, skal utstyr og vedlikehold overtas av kommunen uten omkostninger iht.
avtaler
inngått
før
anleggsstart.
Stikkledninger,
anboringsklammer
og
grenrør/sadelstykker overtas ikke av kommunen (se også pkt. 3.7.).
Kommunen kan kreve anlegg som ikke er i forskriftsmessig stand utbedret. Dersom
pålegg som omfattes av Forurensningsloven ikke etterkommes, kan kommunen la
arbeidet utføre for abonnentens regning, jfr. Forurensningslovens bestemmelser. Arbeid
som ikke kan utsettes (f.eks. ved vannlekkasjer) kan kommunen la utføre uten
forutgående varsel.
Har flere eiendommer felles ledninger er eierne solidarisk ansvarlig for de forpliktelser
som dette medfører.

3.6.1 Lekkasje fra private vannledninger
Trysil kommune utfører vannlekkasjesøk på hovedledningsnettet. I enkelte tilfeller kan det være
vanskelig å forutsi om antatt lekkasje er på hovedledningen eller på stikkledningen/
tilknytningspunktet. Dersom Trysil kommune ved graving finner en eller flere lekkasjer som
skyldes feil på privat stikkledning, vil alle utgiftene forbundet med reparasjon av lekkasjene
kreves refundert av de på stedet tilknyttede eiere/abonnenter.
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3.6.2 Forurensning fra private avløpsledninger
Ved omlegging eller utbedring av kommunal avløpsledning kan Trysil kommune kreve at
eier(e) av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.
Når særlige grunner tilsier det (jfr. Forurensningslovens bestemmelser) kan Trysil kommune
kreve omlegging eller utbedring av stikkledning separert sett.
3.6.3 Overvannsledninger
Trysil kommune kan sette bestemmelser for bortleding av drensvann, tak- og/eller
overflatevann; f.eks. ved tilknytning, evt. fordrøying til overvannsledninger eller infiltrasjon i
grunnen.
Offentlig avløpsledning, som fører både spillvann og overvann (AF) skal ikke tilføres takog/eller overflatevann.
3.7 Overtagelse av privat utbygget hovedledningsnett
Trysil kommune kan i henhold til utbyggingsavtaler ta over drift og vedlikehold av privat
utbygget hovedledningsnett. Ledningsnettet skal i disse tilfeller minimum oppfølge følgende
kriterier:
- Vann-, avløps- og overvannsnett skal være lagt iht. til Trysil kommunes standarder og
dimensjoner og øvrige myndigheters krav (herunder Norsk Standard).
- Hele ledningsnettet skal være innmålt i åpen grøft med høyder, topp og bunnpunkter.
- Alle knekkpunkter og stikkledninger skal måles inn.
- Alle kummer skal være innmålt med topp og bunnpunkter og være fotografert sett
nordover (jfr. kommunens praksis).
- Alle grøfter skal inneholde 4 ledninger; spillvann, overvann og 2 vannledninger (1 for
tilførsel/mating og 1 for forsyning hvor abonnentene koples til).
- Alle tilknytninger (private eller offentlige) til hovedledningsnettet skal skje i kum.
Stikkledning skal merkes med eiendomsnummer på gravert (godkjent) skilt.
- Alt ledningsnett skal tv-kjøres og trykkprøves. Film og rapport fra godkjent firma skal
foreligge ved overtagelse.
- Alle installasjoner skal koples til kommunens overvåkingssystem og fungere med det før
overtakelse.
- Ledningsnettet med installasjoner (inkl. bilder av hver enkelt installasjon) skal legges inn
i kommunens ledningsdatabase.
Evt. kostnader og utbedringer utover normale driftskostnader som kommunen får ved
overtagelse av den nye hovedledningen blir belastet utbygger.

3.8

Fjerning (plugging) av tilknytningspunkt
-

-

Når stikkledninger for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte settes ut av
drift, skal disse plugges ved tilknytningspunktet på hovedledning eller der hvor
kommunen anviser.
Pluggingen skal anmeldes og utføres av godkjent (autorisert) rørlegger.
Trysil kommune kan foreta oppgraving og plugging for eiernes regning (garanti) hvis
pålegg om plugging ikke blir etterkommet.
Ved mislighold av de kommunale bestemmelsene for vann- og avløp kan Trysil
kommune, etter helsemessig vurdering, kreve ledningene plugget.
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3.9

Stenging av offentlig hovedvannledning

Stenging av offentlige vannledninger pga. tilknytning, sløyfing eller omlegging av stikkledning
kan bare utføres av Trysil kommune og til de tider Trysil kommune bestemmer. Ønsker en
abonnent å få utført stenging til andre tider må abonnenten betale de kostnader dette måtte
medføre.
3.9.1 Planlagt stenging
Berørte abonnenter skal varsles iht. Leveringsvilkår for kommunalt drikkevann og
avløpstjenester i Trysil kommune.
3.9.2 Ikke planlagt stenging
Trysil kommune og brannvesenet kan stenge vanntilførselen uten forutgående varsel, når brann,
lekkasje eller annet arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig. Berørte abonnenter skal
forsøkes varsles iht. Leveringsvilkår for kommunalt drikkevann og avløpstjenester i Trysil
kommune.
3.10

Kontroll av vannforbruk og kvalitet

Trysil kommune har rett til når som helst å kontrollere vannforbruket ved f.eks. inspeksjon og
installasjon av vannmåler.
3.11

Videreformidling av vann- og avløpstjenester

Uten Trysil kommunes samtykke skal det ikke foretas videreformidling/utvidelse av
abonnementet eller tilknytning til det kommunale vann- eller avløpsnett fra en eiendom utover
det godkjente abonnement.

3.12

Ekstraordinære vannuttak

Ved tilrettelegging for unormalt store eller støtvise vannuttak må spesiell skriftlig tillatelse
foreligge (f.eks. etablering og testing av sprinkleranlegg mot brann).
3.13

Vannmåler

Vannmåler skal monteres iht. Bestemmelser for bruk av kommunale vannmålere i Trysil
kommune.

11

3.14
-

-

-

Avløpsvannets tilstand
Til spillvannsledninger og felles avløps- /overvannsledning skal det normalt bare føres
spillvann.
Ved omlegging av stikkledning for avløp f.eks. i forbindelse med utkopling av
septiktank e.l., vil Trysil kommune kreve separatsystem (overvann og spillvann til hver
sin avløpsledning).
Enhver bedrift el. husholdning som har påslipp av spillvann av kvalitet ut over normal
husholdningskloakk skal etablere renseløsninger for spillvannet før påslipp til
kommunalt nett.
Til offentlige avløpsledninger skal det ikke føres væsker eller stoffer som kan være
miljø- eller helsefarlige, skape brann- og eksplosjonsfare eller være skadelige for
kommunens avløpsanlegg. Som eksempler kan nevnes:

Bensin, rensevæsker, tjære, fett, olje, voks, sement, kalk, mørtel, sot, asfalt, karbid,
cyanidforbindelser, sulfater, sulfider, kadmium, kvikksølv, bly, kopper, nikkel, sink, krom,
ammonium- og magnesiumsalter.
Trysil kommune kan pålegge eier for egen regning å kontrollere spillvannets fysiske og
kjemiske egenskaper ved godkjent laboratorium, samt etablere inspeksjonskummer for
oppfølging av spillvannets sammensetning. Om pålegget ikke gjennomføres kan Trysil
kommune utføre kontrollen for eiers regning.
Ved påslipp eller fare for/mistanke om utslipp av skadelige stoffer, væsker eller gasser til
hovedledning skal Trysil kommune omgående varsles.

3.15

Private utskillere og renseanlegg

Ethvert anlegg for destruksjon, behandling eller nøytralisering av gasser, væsker eller stoffer må
på forhånd være godkjent av Trysil kommune og/eller av Klima og forurensingsdirektoratet
(KLIF). Drift, vedlikehold, tømming, rapportering og tilsyn skal utføres i samsvar med de regler
som til enhver tid er fastsatt av Trysil kommune.
Dersom et privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende og i henhold til regelverket kan Trysil
kommune ilegge gebyrer eller tilleggsavgifter iht. Forurensingsloven kapitel 9.
Når kommunen krever det er eier pliktig til å fjerne privat renseanlegg og føre avløpet direkte til
offentlig anlegg.
3.16

Ansvarsforhold

3.16.1 Generelt
-

Trysil kommune har ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av det kommunale
hovedledningsnettet for vann- og avløp.
Hjemmelshaver (abonnent) har ansvaret for eiendommens installasjoner, stikkledninger
og tilknytningspunkter (inkl. anboringsklammer og forgreningspunkt).
Der flere eiendommer har felles tilknytning til hovedledning for sine vann- og/eller
avløpsledninger er hver eier solidarisk ansvarlig for de delene av fellesledningene som
eiendommen er avhengig av.
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-

Hver eier har imidlertid selvstendig ansvar for sin ledning fram til punktet der
fellesledning begynner.

3.16.2 Trysil kommunes erstatningsansvar
Trysil kommune er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler og i de
tilfeller skaden beviselig skyldes forsettelig eller grovt uaktsomme forhold fra Trysil kommune.
Trysil kommune er i utgangspunktet ikke erstatningsansvarlig ved
- Skade som følge av lavt eller høyt vanntrykk.
- Skade som følge av avstenging av vannet.
- Skade på private rørinstallasjoner som under arbeidet på hovedledningsnettet forurenses
eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer.
- Frostskader på stikkledninger som følge av driftsstans på offentlige ledninger.
- Oversvømmelse som skyldes ledningsbrudd eller kloakkstopp der skadetilfellene
omfatter:
o Innbo og løsøre i kjellerrom som mangler nødvendig godkjenning av
bygningsmyndighetene.
o Varer som er lagret uforsvarlig i lagerlokaler dvs. under lagringshøyde 10 cm
over gulvnivå.
o Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig å oppbevare på det
oversvømte stedet.
o Skader og ulemper som følge av oversvømmelse etter ekstraordinære regnskyll
eller flom i elv eller bekk etc. Dette gjelder selv om oversvømmelsen følger
ledningsnettets trase.
3.16.3 Abonnentens erstatningsansvar
-

Abonnenten er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler.
Abonnenten er erstatningsansvarlig iht. i dette reglement for Trysil kommune.
Abonnenten er ansvarlig for skader forårsaket av eget sanitæranlegg. Herunder
o Skader som skyldes utilstrekkelig dimensjonering av egen avløpsledning
o Skader som skyldes manglende vedlikehold av sanitæranlegget.

3.16.4 Entreprenørens erstatningsansvar
-

3.17

Entreprenøren og dens ansatte er erstatningspliktig etter vanlig rettsregler for utgifter
som under arbeidene påføres kommunen.
Forpliktelser for entreprenør

Ved en igangsettingstillatelse/ godkjennelse av arbeid på eller i tilknytning til kommunalt vannog/eller avløpsanlegg forplikter entreprenør seg til:
-

Å sende inn melding, tegninger og skjemaer til rett tid og riktig utfylt med underskrift
(og eventuelt stempel).
Å gi skriftlig beskjed til Trysil kommune når arbeidet med å koble seg til kommunalt
hovedledningsnett finner sted. Dette for at kommunen kan vurdere besiktigelse av
tilknytningspunkt. Om beskjed ikke foreligger eller foreligger etter at tilknytning har
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-

-

funnet sted kan Trysil kommune kreve at tilknytningspunkt synliggjøres for inspeksjon.
Kostnadene ved inspeksjon faktureres eiendomseier.
Å være tilstede ved besiktigelsen, eventuelt ved bemyndiget stedfortreder når Trysil
kommune forlanger det.
Å sende ferdigmelding til kommunen før en bygning tas i bruk uten hensyn til eventuelle
gjenstående arbeider eller andre forhold som er av mindre betydning for innflyttingen.
Å sørge for at et sett godkjente tegninger finnes på anleggsplassen.
Å sørge for at nødvendige godkjennelser i forbindelse med graving i eller i nærhet av
offentlig vei foreligger.
Å varsle alle abonnenter som berøres av en stenging av offentlig eller privat vannledning
som entreprenør rekvirerer utført, jfr. Leveringsvilkår for kommunalt drikkevanns- og
avløpstjenester.
Å kontakte Trysil kommune før graving på stikkledningen finner sted.
Å påse at entreprenørarbeidet er forskriftsmessig og håndverksmessig utført.

4 Ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft fra og med 01.01.2013.
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