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Høringsuttalelse – om private ledningsnett koblet til offentlig ledningsnett 
 

Våler Vannverk SA mottok 19.11.21 et høringsbrev fra Våler kommune vedr. 

utbyggingsavtale Folkestadbakken. I utbyggingsavtalen foreslås det at det opprettes vel-
forening eller tilsvarende juridisk part som eier av teknisk infrastruktur innenfor planområdet. 

 
Våler Vannverk har bedt om Norsk Vann sine synspunkter på hvilke utfordringer som kan 

oppstå i utbyggingsområder hvor utbygger selv eller en velforening får ansvaret for drift av 

ledningsnettet innenfor utbyggingsområdet. Norsk Vann oversendte et notat om dette. Etter 
dialog med Våler kommune var det ønskelig at notatet ble sendt inn som en høringsuttalelse 

til saken. 

 
Det konkrete planområdet omfatter sju tomter avsatt til konsentrert småhusbebyggelse og en 

tom til blokkbebyggelse. Antall boenheter er ikke oppgitt i oversendt saksunderlag. Imidlertid 
kan det forstås slik at tilsvarende prinsipp også er ønskelig å praktisere på andre tilsvarende 

utbygginger i området. 

 
Om definisjon av vannverk etter drikkevannsforskriften 

I drikkevannsforskriften defineres vannforsyningssystem som følger i §3 k): 

vannforsyningssystem: system som ikke er enkeltvannforsyning, og som består av ett eller flere av 
følgende elementer: vanntilsigsområde, råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og 
distribusjonssystem. Vanntilsigsområdet eller råvannskilden utgjør alene ikke et 
vannforsyningssystem. 
 

Eier er beskrevet i §3 m): 

m) vannverkseier: den eller de fysiske eller juridiske personene som har ansvaret for at kravene til 
vannforsyningssystemet etterleves. 
 
Følgelig vil de som har ansvaret for et distribusjonssystem også defineres som vannverkseier, 

og drikkevannsforskriftens krav vil gjelde. Avgrensning nedad er satt ved 
enkeltvannforsyningssystem, jf veiledning til forskriften 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/veiledning_til_drikkevannsforskriften_

_3_definisjoner.25097  
 

En velforening som er ansvarlig for drift av distribusjonssystem vil følgelig være 

vannverkseier og må forholde seg til Mattilsynet som tilsynsmyndighet. Krav i 
drikkevannsforskriften vil gjelde. Imidlertid er det noe uklart om felles stikkledning faller 

innunder denne betraktningen. Ifølge plan- og bygningsloven §18-1 kan det pålegges 
utbygger å opparbeide hovedvannledning med en dimensjon inntil 150 mm. Dette kan trekke 

i retning av at ledningsnett opp til denne dimensjonen kan vurderes som stikkledningsnett. 

Følgelig vil dimensjonen, og dermed kompleksitet og størrelse (antall personer mv) av 

mailto:postmottak@valer.kommune.no
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/veiledning_til_drikkevannsforskriften__3_definisjoner.25097
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/veiledning_til_drikkevannsforskriften__3_definisjoner.25097


Side 2 av 3 
 

området som skal forsynes måtte tillegges vekt i vurdering av om dette er å betrakte som en 
felles stikkledning. Hvis ikke vil dette være å betrakte som et vannverk. Det er ikke gitt noen 

klare føringer for dette i praktiseringen/tolkningen av regelverket. 
 

Fremtidige kostnader for vedlikehold 

Kostnader for vedlikehold av distribusjonssystemet i eget område må dekkes av 
eier/velforening selv, og kan ikke dekkes av kommunen. Dette begrenses av 

selvkostregelverket og krav om nødvendige kostnader. Ved større feil på anlegget, f. eks 

utskiftning av en kum, vil kostnaden rask kunne bli over 100.000,-. Det er svært viktig at 
dette opplyses kjøper av eiendommene.  

 
Erfaringsmessig er det ønskelig med større enheter for å utlikne svingninger i kostnader og 

ha en jevn vannavgift. På landsbasis har mange mindre vannverk har over tid søkt om 

kommunal overtagelse nettopp for å kunne ha en forsvarlig drift og kostnadsnivå. 
 

Praktiske forhold og utfordringer ved drift 
Det er mange ulike grensesnitt i et distribusjonssystem for drikkevann. Disse må driftes og 

håndteres helhetlig. Ved oppsplitting av et sammenhengende system i mindre enheter, med 

ulike eiere, skapes det risiko for misforståelser og driftsmessige utfordringer. Dette kan igjen 
medføre økt sannsynlighet for redusert vannkvalitet i det kommunale distribusjonsnettet. 

 
Det gis ikke i dette notatet en fullstendig liste over slike problemer, men utvalgte 

problemstillinger er belyst.  

 
Vannmåling og lekkasjer 

Alle ledningsnett har lekkasjer av ulike årsaker. Også nye anlegg har erfaringsmessig noe 

lekkasjer som følge feil eller unøyaktigheter ved anleggelse. Følgelig bør det monteres en 
vannmåler i kum ved grensesnittet/grensesnittene til det private nettet eid av velforeningen 

for å få en nøyaktig oversikt over vannforbruket.  
 

Det private nettet må avgrenses 

Overføringsledninger eller ledninger ved større dimensjoner som også skal levere vann til 
andre områder, kan ikke være en del av det private ledningsnettet. Systemene må ha klare, 

definerte grensesnitt. Hvem som har driftsansvaret, må være entydig. 
 

Drift 

Spyling og annen tapping må være avtalt, slik at det ikke oppstår raske endringer i 
vannhastighet på det kommunale nettet. Dette vil kunne gi en utspylingseffekt og medføre 

løsrivelse av biofilm, som igjen gir redusert vannkvalitet og bruksmessige problemer. Jo 

mindre forskjell det er i størrelse på ledningsdimensjon mellom privat og offentlig nett, jo 
større er risikoen for at slike situasjoner kan oppstå. Med andre ord må systemet sees i en 

helhet i forhold til drift.  
 

Ledningsbrudd kan medføre ikke kontrollerte trykktap eller trykkløshendelser i nettet, som 

igjen kan medføre risiko for innsug. Ved slike hendelser må nedstengning, reparasjon, 
vurdering av risiko for innsug og varsling av abonnenter, skje iht etablerte normer for god 

praksis for å minimere risiko for sykdom hos abonnenter. Likeledes vil reparasjoner med 
kontrollert nedstengning måtte utføres på en tilsvarende måte. Når kommunen ikke har 

driftsansvar for deler av ledningsnettet som er direkte tilkoblet det kommunale nettet, vil det 

medføre utfordringer for driften å ha kontroll med slike situasjoner, og følgelig ha kontroll 
med den hygieniske sikkerheten på distribusjonssystemet. Jo mer omfattende og kompleks 

det private ledningsnettet er, jo større vil risikoen være. 

 
Brannvann 

Det er kommunens ansvar som brannmyndighet og bygningsmyndighet å sørge for at 
brannvesenets behov for slokkevann er sikret. Ved andre eiere av ledningsnettet enn 
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kommunen selv, må dette ansvaret forfølges gjennom kommunens myndighetsrolle på 
området.  

 
Oppsummering 

Ledningsnettets dimensjon og kompleksitet vil avgjøre om det kan betraktes som en 

stikkledning, eller om det må vurderes som et distribusjonssystem med en definert 
vannverkseier. Utfra et praktisk synspunkt knyttet til drift og langsiktig vedlikehold av slike 

systemer, er det en klar anbefaling at størrelsen og omfanget av privat eid ledningsnett bør 

begrenses.  
 

 
 

 

Med vennlig hilsen  
 

Kjetil Furuberg 
Avd. leder 


