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Gode vann- og avløpsløsninger er avgjørende for et velfungerende samfunn

For å sikre at vi bygger driftssikre VA-anlegg som har levetid på 100 år, krever dette god og riktig  
prosjektering, planbehandling, bygging og kontroll.  VA-etaten skal sikre at anlegg bygges i tråd med 
relevante krav og forskrifter.

Denne veilederen er laget som et bindeledd mot VA-norm, Sanitærreglement og annet regelverk for  
å tydeliggjøre regler og krav. Vi ønsker å være forutsigbare og sikre likebehandling i vår saksbehandling. 
Tema som tas opp er basert på ofte stilte spørsmål fra bransjen og mangler som gjentar seg. Den er 
bygd opp som et oppslagsverk der man enkelt skal kunne finne svar på ulike spørsmål ut fra innholds-
fortegnelsen.

Det er vårt håp at veilederen skal være et godt hjelpemiddel for alle parter i verdikjeden for å oppnå 
gode og bærekraftige VA-anlegg.

Med vennlig hilsen
Vann- og avløpsetaten





Innledning

Denne veilederen er utarbeidet i forbindelse med utvikling av elektroniske skjema som skal erstatte papirskjema.  
Med	bakgrunn	i	denne	prosessen	fikk	Vann-	og	avløpsetaten	(VA-etaten)	en	anledning	til	å	gjennomgå	og	samle	de	ulike	
kravene vi har på ett sted, slik at det blir enklere å vite hva som gjelder for de ulike tiltakene. Det er mange forskjellige 
tiltak og kravene til dokumentasjon og søkeprosess kan variere. Vi ønsker med denne veilederen å gjøre søkeprosessen 
og kravene til dokumentasjon mer tydelig, noe som fører til mer komplette søknader og dermed mer effektiv saksbe-
handling.

Det gamle papirskjemaet «Anmodning om forhåndsuttalelse» var et fellesskjema for alle tiltak som var søknadspliktige 
etter Plan- og bygningsloven. Dette gjorde skjemaet noe uoversiktlig og det har vært lett å fylle ut feil. Bergen kommune 
ønsker	også	flere	tjenester	tilgjengelig	på	nett	og	vi	har	av	den	grunn	utarbeidet	fem	elektroniske	skjema	som	erstatter	
det gamle papirskjemaet.

 •	Søknad	om	forhåndsuttalelse for private VA-anlegg
	 •	Søknad	om	opparbeiding	av	hovedledninger	til	offentlig	drift	og	vedlikehold
	 •	Sluttdokumentasjon
	 •	Deling	av	grunneiendom
	 •	Bruksendring/nye	boenheter

Endringer i søknadsprosess og krav
Samtidig med lansering av elektroniske skjema vil det skje en endring i søknadsprosessen. Tiltak som gjelder oppar-
beiding av hovedledninger (som skal overtas av VA-etaten) og tiltakene som gjelder private anlegg får nå separate 
søknadsskjema og det vil bli separate saksnummer. Det er ulike søknadskrav og krav til sluttdokumentasjon for disse 
tiltakene og hver enkelt sak vil bli mer oversiktlig om det deles på denne måten. 

Krav til søknadsdokumentasjon er presisert i forhold til retningslinjer og normer. Dette gjelder spesielt for søknads-
krav ved behov for midlertidig omlegging av hovedledninger. Fra 1.nov 2014 skal erklæringer være tinglyst når du søker 
forhåndsuttalelse hos Vann- og avløpsetaten. 

For krav til sluttdokumentasjon er det noen endringer: 
	 •	For	private	ledninger	
  - Det vil kreves drift- og vedlikeholdsinstruks for overvannsanlegg i en del tilfeller
	 	 -	Det	kreves	lengdeprofil	for	både	stikkledninger	og	fellesledninger

 •	For	offentlige	ledninger 
  - Klorering og permanent vann vil bli satt på først når teknisk sluttdokumentasjon er godkjent.  
    Midlertidig vann til pluggkjøring og tetthetsprøving bestilles hos Bergen Vann KF, som stenger vannet igjen når  
    pluggkjøring og tetthetsprøving er gjennomført. 
  - Ved tiltak som vedrører slukkevannsuttak skal utbygger gjøre en før-befaring på aktuelle vannkummer/hydranter  
    sammen med Bergen Brannvesen. Vedlagt teknisk sluttdokumentasjon skal det innsendes bekreftelse fra Bergen  
    Brannvesen på at slukkevannsuttak er montert iht. krav. 

7



Definisjoner/forkortelser

VA:       Vann og avløp
VA-anlegg:   Vann- og avløpsanlegg. Ledninger, kummer, ventiler, utskillere, pumpestasjoner osv. 
Hovedledning:  Offentlige ledninger, dvs. anlegg som skal eies, driftes og vedlikeholdes av VA-etaten.
Fellesledning:		 Privat	ledning	som	betjener	flere	eiendommer.	
Stikkledning:  Privat ledning som betjener en eiendom.
Avløpsvann:  Både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann.
Sanitært avløpsvann:  Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdnings-  
       aktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.
Pbl:       Plan- og bygningsloven
Ansvarlig søker:  Er ansvarlig for alt som leveres til bygningsmyndigheten, jfr pbl §21-4,  
          http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-032.html#23-4
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1	Regelverk	og	søknadsplikt	for	vann-	og	avløpsanlegg

1.1	Søknadsplikt	etter	Plan-	og	bygningsloven	og	Sanitærreglementet
Alle nye utvendige VA-anlegg er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven, og tiltak på eksisterende VA-anlegg er 
søknadspliktige etter Sanitærreglementet.

Søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven (pbl.) 
Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av 
vann- og avløpsanlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter pbl. § 20-1. Disse tiltakene skal søkes 
om både til Etat for Byggesak og private planer (bygningsmyndigheten) og VA-etaten. 

Dersom innvendig sanitæranlegg er søknadspliktig behandles dette av bygningsmyndigheten, forutsatt at det ikke gjelder 
et tiltak som også er søknadspliktig til VA-etaten (f.eks. etablering av innvendig fett- eller oljeutskiller, innvendig pumpe-
stasjon, sprinkleranlegg eller vannmåler).

Søknadsplikt etter Sanitærreglementet 
Noen tiltak er unntatt søknadsplikt etter pbl. og søkes kun til VA-etaten, ved å sende inn rørleggermelding. Slike tiltak er 
listet i boksen til høyre under. 

Figur 1. Flytskjema for søknadspliktige tiltak til VA-etaten og bygningsmyndigheten.
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Bruksendring	/	etablering	
av	nye	boenheter

Søknadsplikt	etter	pbl.	§	20-1 Søknadsplikt	etter	Sanitærreglementet

Krever	uttalelse	fra	VA-etaten	samt	
tillatelse	fra	bygningsmyndigheten Krever	rørleggermelding	til	VA-etaten

Deling	av	 
grunneiendom

Tiltak:
 - Etablering av nytt VA-anlegg
 - Tilknytning av nybygg
 - Tilknytning for eksisterende bygg
 - Omlegging av privat og offentlig  
   ledningsnett
	 -	Tiltak	i	konflikt	med	offentlig	 
   ledningsanlegg
 - Etablering av utskillere, sprinkler- 
   anlegg, pumpestasjon etc.

Tiltak:
 - Reparasjon / fornying av vann- og avløpsledninger
 - Mindre omlegginger 
 - Utkobling av slamutskillere (egen Jobb-pakke)
 - Utskifting / utbedring av olje- og fettutskiller
 - Innstallasjon / utskifting av vannmåler
 - Plugging av eksisterende ledning
 - Brakkerigger m.m.

Utvendig
ledningsanlegg



1.2	Kort	om	rørleggermelding	/	Jobb-pakke
Rørleggermelding	brukes	for	de	tiltak	som	kun	er	søknadspliktig	etter	Sanitærreglementet,	se	figur	1	(på	forrige	side).

Dersom rørleggermeldingen gjelder
 - tilkobling av brakkerigger/midlertidige tiltak
 - arbeid som medfører stenging / sperring på offentlige ledninger
 - dispensasjoner fra Sanitærreglementet
skal rørleggermeldingen godkjennes i forkant av arbeidet.

Husk komplett søknad og målsatte skisser. 

Det er også laget elektroniske skjema for rørleggermeldinger, som ikke omhandles i denne veileder.
Utkobling av slamavskillere skal meldes i egen Jobb-pakke. VA-etaten sender ut jobb-pakke sammen med varsel, eller 
den kan bli tilsendt på oppfordring.
Det er kun utskillere som er koblet på offentlig nett og som går til renseanlegg som kan kobles ut.  
Rørlegger skal sjekke at avløpet fra slamavskiller er tilknyttet off. kloakkledning og dette må være avklart før arbeidet 
starter. Jobb-pakken gjelder kun selve utkoblingen. Gjøres annet arbeid på anlegget skal dette meldes i eget tiltak med 
rørleggermelding.

1.3	Tiltaksklasser
De ulike tiltakene på private og offentlige ledninger er delt opp i ulike tiltaksklasser, som igjen henviser til  
Byggesaksforskriften SAK 10.
   

 
 

   

   Figur 2. Tiltaksklasser.

                         

Tiltaksklasse	1 Tiltaksklasse	2 Tiltaksklasse	3
Prosjektering og utførelse. Stikkledninger for vann, spill-

vann og overvann til enebolig, 
tomannsbolig, 4 mannsbolig 
og rekkehus.
Dette gjelder også overvann.

Stikkledninger og fellesled-
ninger for mindre felt.  
Ledningsdimensjoner opp til 
150 mm. 
Mindre fordrøyningsanlegg og 
pumpestasjoner. 
Anlegg som ikke skal overtas 
til offentlig drift og vedlikehold.

Hovedledninger for vann og 
avløp fra og med 150 mm og 
oppover.
Anlegg som skal overtas til 
offentlig drift og vedlikehold.
Større fordrøyningsanlegg og 
pumpestasjoner.
Sprinkleranlegg.
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1.4	Hvilke	regelverk	gjelder	for	vann-	og	avløpsanlegg?
I	tillegg	til	pbl.	finnes	det	flere	viktige	regelverk	som	stiller	krav	til	VA-anlegg
	 •	Sanitærreglementet	for	Bergen	kommune
	 •	VA-norm	for	Bergen	kommune,	med	tilhørende	VA-miljøblad	(se	www.va-blad.no)
	 •	Lov	om	vern	mot	forurensning	og	om	avfall	(forurensingsloven	med	forskrifter)	
  (se www.lovdata.no) 
	 •	Lov	om	vassdrag	og	grunnvann	(vannressursloven)	(se	www.lovdata.no) 
	 •	Forskrift	om	vann-	og	avløpsgebyr	(ligger	på	www.bergenvann.no) 

1.4.1 Sanitærreglementet	og	VA-norm	for	Bergen	kommune
Private VA-anlegg reguleres av Sanitærreglementet for Bergen kommune, som består av 
to deler:
 Del 1:  Administrative bestemmelser
 Del 2:  Utfyllende bestemmelser  
      (Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser)

Del 1 ligger tilgjengelig på internett (.pdf), se www.bergenvann.no, og del 2 kan bestilles 
hos kommuneforlaget eller hos bokhandel.

Offentlige VA-anlegg skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelsene i VA-norm for Bergen kommune.  
Dette gjelder også for private ledninger som kommer inn under pkt. 1.1.4 i Administrative bestemmelser i VA-norm for 
Bergen kommune.

VA-norm for Bergen kommune består av to deler:
 Del 1:  Administrative bestemmelser
 Del 2:  Tekniske krav

Del 1 og 2 ligger tilgjengelig på internett, se www.va-norm.no. Husk å velge «Bergen» i rullegardinen til venstre. På samme 
siden	finner	du	også	Del	1	i	Sanitærreglementet	for	Bergen	kommune.

Byggesaksforskrift	SAK	10
											Tiltaksklasse	1 
Kompetansekrav (Svarer til): 
SØK:   Mesterbrev 
PRO:   Mesterbrev 
KPRO: Mesterbrev 
UTF:   Svenneprøve 
KUTF: Svenneprøve

										Tiltaksklasse	2 
Kompetansekrav (Svarer til): 
SØK:   Mesterbrev 
PRO:   Ingeniørhøgskole 
KPRO: Ingeniørhøgskole 
UTF:   Mesterbrev 
KUTF: Mesterbrev

									Tiltaksklasse	3 
Kompetansekrav (Svarer til): 
SØK:  Universitet  master / 
         sivilingeniør 
PRO:  Universitet master /  
         sivilingeniør 
KPRO: Universitet master / 
          sivilingeniør 
UTF:   Ingeniørhøgskole 
KUTF: Ingeniørhøgskole
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Tips!  Ved å klikke på  
«komplett bestemmelsesliste» fås en god 
oversikt av alle tekniske krav og kan enkelt 
søke (bruk søkefunksjonen eller «ctrl+f») 
frem til riktig punkt i VA-normen

Del 2: Tekniske krav er listet under  
punktene til venstre. Her henvises det 
også til VA-Miljøblad samt lokale  
bestemmelser for Bergen kommune  
(forutsatt at man har valgt Bergen 
som forhåndsvalg)

Del 1 i VA-norm for Bergen kommune

Velg Bergen og trykk «lagre»
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2		Elektroniske	skjema	
	 		og	endringer	i	søknadsprosessen
   for tiltak som er søknadspliktig etter pbl. § 20-1



VA-etaten har utarbeidet elektroniske skjema som gjelder tiltak som er søknadspliktige etter pbl. Det gamle papirskje-
maet som var felles for alle søknadspliktige tiltak etter pbl., erstattes nå av fem ulike elektroniske skjema:

 • Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg
 • Søknad om opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold
 •	Sluttdokumentasjon
 • Deling av grunneiendom
 • Bruksendring /etablering av nye boenheter

Under «Tjenester og skjema»  
på VA-etaten sine sider,
www.bergenvann.no,  
finner	du	alle	skjemaene.

 

2.1	Skjema:	Søknad	om	forhåndsuttalelse	for	private	VA-anlegg
Skjemaet gjelder for nye tilknytninger og etablering av nye private anlegg, samt omlegging av eksisterende private anlegg. 
Det gjelder både når eiendommen knytter seg direkte til offentlige ledninger og når man går via eksisterende private 
ledninger.  
På startsiden velger man om det skal søkes om uttalelse ved rammesøknad eller om det gjelder forhåndsuttalelse.

Uttalelse til søknad om rammetillatelse brukes når det skal innhentes uttalelse fra VA-etaten før søknad sendes bygn-
ingsmyndigheten. Dersom det utvendige VA-anlegget allerede er prosjektert ved søknad om rammetillatelse, samt at alle 
nødvendige erklæringer foreligger og er tinglyst, kan man søke om forhåndsuttalelse direkte.

Forhåndsuttalelse skal innhentes hos VA-etaten før det søkes om igangsettingstillatelse / tillatelse til tiltak hos bygnings-
myndigheten. Det skal også søkes om tillatelse til tiltak hos bygningsmyndigheten når det er eksisterende bygninger som 
skal knytte seg til offentlig nett.
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Søknadsprosessen for private VA-anlegg, dvs. når man skal henvende seg til VA-etaten eller bygningsmyndigheten, samt 
krav til søknadsdokumentasjon er beskrevet videre i denne veilederen.

Om tiltaket gjelder både private VA-anlegg og opparbeidelse av hovedledninger, skal det innsendes to søknader som vil 
få separate saksnummer. Disse vil bli sett i sammenheng ved saksbehandlingen.

Eksempler

	 1.		Dersom	det	søkes	om	tilknytning	for	flere	eiendommer	samtidig,	skal	det	innsendes	separate	søknader	til	 
	 	 VA-etaten	for	hver	eiendom	(se	figur	3).	Dette	er	ingen	endring	av	praksis	jamfør	søknad	med	papirskjema.
 

Figur 3. Tilknytning av fire eiendommer. Eiendomsgrensene vises med rødt.
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			Tiltak
	 -	nyanlegg private stikk- og   
   fellesledninger
	 -	tilknytning	av	fire	eiendommer

 Søknad
	 -	fire søknader for private anlegg /  
   tilknytning (en for hver eiendom)



	 2.		Dersom	det	søkes	om	tilknytning	for	flere	hus	som	ligger	innenfor	samme	eiendom,	er	det	nok	å	sende	en			
	 	 søknad	til	VA-etaten	(se	figur	4).	Dette	er	ingen	endring	av	praksis	jamfør	søknad	med	papirskjema.

Figur 4. Tilknytning av fire nybygg, som ligger innenfor samme eiendom. Eiendomsgrensen vises med rødt.

2.2	Skjema:	Søknad	om	opparbeiding	av	hovedledninger	til	offentlig	drift	og	vedlikehold
Skjemaet skal brukes når det skal etableres nye hovedledninger /anlegg og ved omlegging av eksisterende hovedled-
ninger /anlegg. På startsiden velger man om det skal være uttalelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse eller 
ved igangsetting / tillatelse til tiltak. 

Søknadsprosessen for hovedledninger, dvs. når man skal henvende seg til VA-etaten eller bygningsmyndigheten, samt 
krav til søknadsdokumentasjon er beskrevet videre i denne veilederen.

Om tiltaket gjelder både private VA-anlegg og opparbeidelse av hovedledninger, skal det sendes to søknader som vil få 
separate saksnummer.

	Tiltak
	 -	nyanlegg private stikk- og fellesledninger
	 -	tilknytning	av	fire	nybygg	
   (på en eiendom) 

	 Søknad
	 -	én søknad for private anlegg / tilknytning  
  (tiltak er innenfor en eiendom)

 NB! Dersom eiendommen blir delt før   
 det søkes om midlertidig brukstillatelse / 
 ferdigattest må det sendes inn tinglyst
  erklæring for rett til å legge ledninger
 over annen eiendom.
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Eksempler 
 1. Om tiltaket gjelder både private VA-anlegg og opparbeidelse av hovedledninger, skal det sendes to søknader til  
	 	 VA-etaten	som	vil	få	separate	saksnummer	(se	figur	5).	

Figur 5. Etablering av hovedledning og tilknytning av nybygg bolig i nytt boligfelt. Eiendomsgrensen vises med rødt.

 2.  I saker hvor det skal etableres nye hovedledninger og samtidig tilrettelegges med private stikk til tomtegrense,  
  vil det ikke stilles krav om separat søknad på private og offentlige ledninger. Dvs. det vil ikke kreves en egen   
  søknad per stikk. Dette er ingen endring av praksis jamfør søknad med papirskjema.
 

                                                                                         Figur 6. Etablering av hovedledninger, samt tilrettelegging for fremtidig tilknytning av boliger.

	Tiltak
 - nyanlegg hovedledninger (uthevet med gult)
 - private stikk- og fellesledninger
 - tilknytning av 15 nye boliger

	 Søknad 
 - én søknad for hovedledninger
 - én søknad for private anlegg / tilknytning 
   (når tiltaket er innenfor en eiendom)

 Tiltak
 - nyanlegg hovedledninger for vann  
   og spillvann
 - avstikk til tomtegrense  
   (for tilknytning av fremtidige boliger)

	 Søknad
 - én søknad for hovedledninger

  NB!	Ved senere tilknytning av hver eiendom  
 må det sendes inn separate søknader  
	 (jf.	figur	3).
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2.3	Skjema:	Sluttdokumentasjon
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdo-
kumentasjon, jfr. pbl. § 21-10. Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten 
før VA-etaten har godkjent sluttdokumentasjonen for VA-anlegget. Uttalelse fra VA-etaten som bekrefter godkjent 
sluttdokumentasjon skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest.

Elektronisk skjema for sluttdokumentasjon gjelder både private anlegg og ved opparbeidelse av hovedledninger.  
Skjemaet	består	av	flere	valg	for	hvilke	vedlegg	som	skal	sendes	inn	som	del	av	sluttdokumentasjonen	og	man	krysser	av	
for de vedlegg som er aktuelle. Krav til sluttdokumentasjon vil avhenge av tiltaket og er videre beskrevet i pkt. 3 (Private 
vann- og avløpsanlegg) og pkt. 4 (Hovedledninger for vann og avløp).

2.4	Skjema:	Deling	av	grunneiendom
Ved søknad om deling av eiendom i uregulerte områder eller ved dispensasjon fra reguleringsplanen, skal det vedlegges 
en uttalelse fra VA-etaten til bygningsmyndigheten. I vår uttalelse opplyser vi om offentlige vann- og avløpsledninger i 
området, om det vil være krav til utslippstillatelse eller andre konkrete opplysninger om området. 

Vedlagt	skjemaet	må	det	være	et	kartutsnitt	som	viser	parsellen	som	skal	fradeles,	se	figur	7.

Figur 7. Tomtegrenser før deling (t.v.) og tomtegrenser etter deling (t.h.).

Før det søkes om tillatelse til tiltak / igangsettingstillatelse til bygningsmyndigheten for bygging, må det innhentes 
forhåndsuttalelse fra VA-etaten for tilknytning. Nytt bruksnummer brukes i søknad om det foreligger.

18



2.5	Skjema:	Bruksendring	/	etablering	av	nye	boenheter
Ved bruksendring og / eller etablering av nye boenheter skal det innhentes uttalelse fra VA-etaten. Uttalelsen opplyser 
om eiendommen er tilknyttet offentlig nett eller har andre løsninger, samt eventuelle krav. Det vil fremgå av VA-etatens 
uttalelse om det er krav til sluttdokumentasjon eller ikke, da dette er avhengig av tiltaket. Vår uttalelse vedlegges søknad 
til bygningsmyndigheten.
Vedlagt skjemaet skal det være et kartutsnitt med det aktuelle bygg avmerket. Eventuelle tilbygg må inntegnes på kartet. 
 

Figur 8. Eventuelle tilbygg skal inntegnes på kartet, her vist med skravert firkant. 
Dersom tilbygg kommer i konflikt med eksisterende ledningsnett må det legges 
om eller evt. gjøres tiltak for å sikre fremtidig drift og vedlikehold av anlegget.

Ved bruksendring må det opplyses om hva det skal bruksendres fra og til. Ved bruksendring til næringsvirksomhet skal 
type virksomhet fremgå av søknaden. Enkelte næringsvirksomheter kan få spesielle påslippskrav (se pkt. 3.2.3.4).

Dersom det skal gjøres større omlegginger på utvendig privat ledningsanlegg, eller at det skal etableres nytt ledningsan-
legg som følge av utvidelsen, må det søkes om forhåndsuttalelse fra VA-etaten for dette arbeidet. Skjemaet «Søknad om 
forhåndsuttalelse for private VA-anlegg» skal da benyttes.

For reparasjoner og mindre omlegginger av utvendig privat ledningsanlegg skal det innsendes rørleggermelding.

Ti
lby

gg

19





3	Private	vann-	og	avløpsanlegg



3.1	Søknadsprosessen	til	VA-etaten	og	bygningsmyndigheten
Søknadsprosessen gjelder foretak og privatpersoner som skal innhente forhåndsuttalelse og søke om private vann- og 
avløpsanlegg,	og	er	beskrevet	i	flytskjema	nedenfor	(pkt.	3.1.1	og	3.1.2).	Her	fremgår	det	også	når	man	skal	kontakte	
VA-etaten og bygningsmyndigheten. 

Ved søknad etter pbl § 20-1 til bygningsmyndigheten, innhentes det forhåndsuttalelse fra VA-etaten. Dersom det søkes 
om rammetillatelse til bygningsmyndigheten, innhentes det først uttalelse i forbindelse med rammesøknad og deretter 
forhåndsuttalelse. Ved utfylling av skjema «Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg» velges enten forhåndsut-
talelse eller uttalelse ved rammesøknad. 

Søknaden skal benyttes dersom tiltaket gjelder
 • tilknytning til offentlig vann, spillvann og overvann for nybygg eller eksisterende bygg
 • omlegging av eksisterende private ledninger
 •	tiltak	som	kommer	i	konflikt	med	offentlige	ledninger
 • etablering av olje / fettutskiller
 • sprinkleranlegg
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3.1.1	Søknad	om	tillatelse	til	tiltak

NB!  Det er ikke tillatt å sette i gang tiltaket før det foreligger  
forhåndsuttalelse fra VA-etaten og tillatelse til tiltak fra bygningsmyndigheten.

NB!  VA-etaten har 3 ukers saksbehandlingstid fra 
komplett søknad.

Dersom forholdene ligger til rette for det og 
søknaden er komplett, gir VA-etaten forhåndsut-
talelse om tilknytningsrett på bestemte vilkår 
(akseptkriterier).

Forhåndsuttalelse er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 
Dersom det ikke søkes bygningsmyndigheten innen 
den tid, må det sendes ny komplett søknad til  
VA-etaten.

Krav til teknisk sluttdokumentasjon er listet i 
forhåndsuttalelsen.

Sluttdokumentasjon godkjennes når VA-etaten 
finner	alle	krav	(akseptkriterier)	oppfylt	og	det	er	
bekreftet at bygningsmyndigheten har gitt tillatelse 
til tiltak.

Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstil-
latelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før 
VA-etaten har godkjent sluttdokumentasjonen.

1. Søknad om tilknytning 
sendes VA-etaten

Henvendelse
til VA-etaten

Henvendelse
til bygningsmyndigheten

Dersom det er krav om  
godkjent VA-rammeplan i  
reguleringsbestemmelsene  
og denne ikke foreligger

Komplett 
søknad

Mangelfull 
søknad

2. VA-etaten gir 
forhåndsuttalelse

Retur av søknad /
mangelskriv

Reviderte planer

VA-etaten gir uttalelse 
til reviderte planer 
som sendes bygnings-
myndigheten

3. Forhåndsuttalelse vedlegges søknad etter  
pbl. § 20-1  til bygningsmyndigheten

4. Bygningsmyndigheten gir tillatelse til tiltak

Behov for revisjon?

5. Tiltak gjennomføres

6. Teknisk sluttdokumentasjon sendes  
VA-etaten når tiltaket er gjennomført

Komplett  
sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon  
ikke iht. krav Mangelskriv

7. Uttalelse fra VA-etaten angående 
godkjent sluttdokumentasjon

8. Uttalelse fra VA-etaten angående godkjent sluttdokumentasjon vedlegges 
søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til bygningsmyndigheten

Send inn VA-rammeplan til  
VA-etaten for godkjenning
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3.1.2	Søknad	om	rammetillatelse	(2-trinn) 

Henvendelse
til VA-etaten

Uttalelse i forbindelse med rammesøknad opplyser 
om generelle søknadskrav for forhåndsuttalelse.

Uttalelse fra VA-etaten er gyldig i 3 år fra datert 
uttalelse.

NB!  VA-etaten har 3 ukers saksbehandlingstid fra 
komplett søknad.

Dersom forholdene ligger til rette for det, blir 
det gitt forhåndsuttalelse om tilknytningsrett på 
bestemte vilkår (akseptkriterier).

Forhåndsuttalelsen er gyldig i 3 år fra utstedelses-
dato, ellers må det sendes ny komplett søknad til 
VA-etaten.

Krav til teknisk sluttdokumentasjon er listet i 
forhåndsuttalelsen.

Sluttdokumentasjon godkjennes når VA-etaten 
finner	alle	krav	(akseptkriterier)	oppfylt	og	det	er	
bekreftet at bygningsmyndigheten har gitt tillatelse 
til tiltak.

Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstil-
latelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før 
VA-etaten har godkjent sluttdokumentasjonen.

1. Søknad om uttalelse i forbindelse 
med rammesøknad til bygnings- 
myndigheten sendes VA-etaten

Dersom det er krav om  
godkjent VA-rammeplan i  
reguleringsbestemmelsene  
og denne ikke foreligger

Komplett søknad Mangelfull søknad

2. VA-etaten gir uttalelse i forbindelse med 
rammesøknad til bygningsmyndigheten

Retur av søknad /
mangelskriv

Send inn VA-rammeplan til  
VA-etaten for godkjenning

Reviderte planer

VA-etaten gir uttalelse til  
reviderte planer som sendes 
bygningsmyndigheten

3. Uttalelse fra VA-etaten vedlegges søknad 
om rammetillatelse til bygningsmyndigheten

4. Søknad om forhåndsuttalelse sendes VA-etaten  
(når anlegget er ferdigprosjektert)

Behov for revisjon?

8. Tiltak gjennomføres

6. Forhåndsuttalelse vedlegges søknad om  
igangsettingstillatelse hos bygningsmyndigheten

10. Uttalelse fra VA-etaten i forbindelse med godkjent sluttdokumentasjon

11. Uttalelse fra VA-etaten angående godkjent sluttdokumentasjon vedlegges 
søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest til bygningsmyndigheten

5. VA-etaten gir  
forhåndsuttalelse

Komplett  
sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon 
ikke iht. krav

Mangelskriv

7. Bygningsmyndigheten  
gir igangsettingstillatelse

9. Innsendelse av teknisk sluttdokumentasjon  
til VA-etaten når tiltaket er gjennomført

NB!  Det er ikke tillatt å sette i gang tiltaket før det foreligger forhåndsuttalelse 
fra VA-etaten og tillatelse til tiltak fra bygningsmyndigheten.

Henvendelse
til bygningsmyndigheten

24



3.2	VA-etatens	krav	til	søknadsdokumentasjon	for	private	vann-	og	avløpsanlegg
Ved søknad om private VA-anlegg skal elektronisk skjema «Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg» benyttes. 
Søknadskrav til VA-etaten er avhengig av tiltaket, men generelt gjelder dette:
 
 Ved søknad om uttalelse ved rammesøknad skal det 
 • krysses av for «Uttalelse ved rammesøknad» ved utfylling av skjema
 • vedlegges situasjonsplan med tiltaket inntegnet

 Ved søknad om forhåndsuttalelse skal det
 • krysses av for «Forhåndsuttalelse» ved utfylling av skjema
 • vedlegges dokumentasjon iht. generelle krav (se pkt. 3.2.2) 
 • vedlegges dokumentasjon iht. spesielle krav, avhengig av tiltaket (se pkt. 3.2.3)

Dersom tiltaket også medfører tiltak på offentlig VA-anlegg, skal det i tillegg til ovennevnte også innsendes søknad om 
hovedledninger for vann og avløp (se pkt. 4).

Dersom det utvendige VA-anlegget er detaljprosjektert ved søknad om rammetillatelse, samt at alle nødvendige erk-
læringer foreligger og er tinglyst, kan man søke om forhåndsuttalelse direkte.

3.2.1.	Kartlegging	av	eksisterende	situasjon-	bestilling	av	kart	og	tegninger	fra	arkiv
Som del av prosjekteringen må den eksisterende situasjonen for VA-nettet kartlegges.  
For å bestille grunnlagsinformasjon må det elektroniske 
skjemaet «Forespørsel om teknisk grunnlagsinformasjon» 
fylles	ut.	Skjemaet	finnes	på	www.bergenvann.no, under 
«Tjenester og skjema».

Profesjonelle aktører kan også bestille ledningskart via 
den statlige markedsplassen, Infoland ®,  
se www.infoland.no
Påvisning av andre eksisterende kabler, rør o.l. må 
avklares med respektive etat.
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3.2.2	Generelle	krav

3.2.2.1	Nødvendige	vedlegg
Følgende vedlegg skal sendes sammen med elektronisk skjema ved søknad om forhåndsuttalelse:

 • Situasjonsplan (M=1:250 / 1:500) med inntegnet ledningstrasé  
  fra tilknytningspunkt på offentlig ledning helt fram til veggliv
 • Eksisterende fellesledninger frem til offentlig VA-nett
 • Eksisterende ledninger som må legges om 
 • Ledninger som settes ut av drift
 • Plassering av stakekummer og stoppekran
 •	Lengdeprofil	for	fellesledninger

Nødvendige tinglyste erklæringer (signert av alle rettmessige eiere) for

 • rett til tilknytning til privat VA-anlegg
 • felles drift- og vedlikeholdsplikt for private ledninger
 • rett til å legge / ha liggende ledninger over annen eiendom

3.2.2.2	Erklæringer
Tinglyste erklæringer kreves som del av søknaden for å sikre rettigheter for de involverte partene i tilfellene listet 
under. Erklæringer som skal tinglyses skal påføres gnr. og bnr. på de involverte eiendommene, samt fødselsnummer el-
ler org.nummer på eiere. Mer informasjon om krav ved tinglysning og hvilke opplysninger en erklæring skal inneholde 
finnes	på	www.statkart.no.

Rett til tilknytning til privat VA-anlegg
Det må innhentes erklæring fra eiere av det private VA-anlegget når man skal knytte seg til offentlig nett via eksister-
ende private ledninger. Alle eiere av eksisterende anlegg skal skrive under erklæringen. Det må tydelig fremgå hvilken 
eiendom som gir retten og hvilken eiendom som får retten til tilknytning. Som del av denne erklæringen er også sam-
tykke til felles drift og vedlikeholdsplikt, se nedenfor. 

Tinglyst erklæring vedrørende felles rett til tilknytning til privat VA-anlegg samt felles drift og vedlikeholdsplikt skal 
vedlegges søknad om forhåndsuttalelse. 

Felles drift og vedlikeholdsplikt
Ved tilknytning til privat VA-anlegg skal det foreligge erklæring vedrørende ansvar for drift og vedlikehold av det felles 
private anlegget. Dersom det etableres nye fellesledninger skal det også utarbeides en slik erklæring. 
Tinglyst erklæring vedrørende felles drift og vedlikeholdsplikt skal vedlegges søknad om forhåndsuttalelse. 

NB! Symboler og strektyper skal være iht.  
VA- norm for Bergen kommune, vedlegg B1.

Bakgrunnsinformasjon og eksisterende ledninger 
tones ned og oppløsning skal være god. 

For svært store felt kan følgende sendes:
 - Et hovedkart på hele området i    
  mindre målestokk 

 - Delkart med M=1:250/1:500
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Rett til å legge / ha liggende ledninger over annen eiendom
Dersom det er nødvendig å legge VA-anlegg over annen eiendom, må det innhentes erklæring fra rettmessige eiere 
av alle de aktuelle eiendommene. Kravet gjelder også om tiltakshaver er eier av det andre bruksnummeret som skal 
krysses, dette for å sikre rettighet ved et eventuelt fremtidig salg av eiendommen.

Tinglyst erklæring vedrørende rett til å legge / ha liggende ledninger over annen eiendom skal vedlegges søknad om 
forhåndsuttalelse. 

I tillegg gjelder følgende:

 •  Ved kryssing av kommunale eiendommer skal det innhentes erklæring fra Etat for eiendom.  
 •  Ved kryssing av kommunal vei er det ikke behov for erklæring, men det skal innhentes gravetillatelse  
	 	 fra	Trafikketaten.	Det	er	krav	til	erklæring	dersom	ledning	skal	legges	i	kommunal	veg	på	privat	grunn.
 • Ved kryssing av fylkesveg / statlig vei er det ikke behov for erklæring, men det skal innhentes gravetillatelse  
  fra Statens vegvesen. 

3.2.2.3	Avvik	fra	Sanitærreglementet	og	/	eller	VA-norm
Søknad	om	avvik	fra	sanitærreglementet	gjøres	på	eget	separat	skjema.	Skjema	finnes	på	www.bergenvann.no.  
Dispensasjonssøknad skal signeres av ansvarlig foretak og alle rettmessige eiere.

Private ledninger som kommer inn under pkt. 1.1.4 i Administrative bestemmelser i VA-norm for Bergen kommune,  
skal planlegges og utføres i samsvar med bestemmelsene i VA-normen. 

Avvik fra VA-norm krever skriftlig søknad om dispensasjon til VA-etaten. Dispensasjonssøknad skal være godt begrunnet 
og inneholde nødvendig dokumentasjon for å beskrive tiltaket og konsekvensene av tiltaket. Den som ønsker å bruke 
tekniske løsninger som avviker fra VA-norm må dokumentere at løsningen er forsvarlig og at det blir gjort nødvendige 
tiltak for å sikre løsningen. 

Ved avslag på dispensasjonssøknad må løsning revideres og sendes inn på nytt til VA-etaten.

3.2.3	Spesielle	krav 

3.2.3.1	Krav	om	VA-rammeplan
I nye reguleringsplaner skal det foreligge godkjent VA-rammeplan før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor regulerings-
planen. VA-rammeplanen skal legges til grunn for senere detaljprosjektering. Dersom det ikke foreligger en VA-rammeplan 
må dette utarbeides før detaljprosjekteringen. Det er særlig overvannshåndteringen som er i fokus i VA-rammeplanen. 

Dersom det er behov for endring av en godkjent VA-rammeplan, ta kontakt med VA-etaten.
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3.2.3.2	Overvannshåndtering	
Overvann skal håndteres lokalt i tråd med VA-norm for Bergen kommune: «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen 
kommune», «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» (Norsk Vann Rapport 162 / 2008) og bestemmelser i TEK10.

Tilknytning av overvann til offentlig nett
I utgangspunktet tillates det ikke tilknytning av overvann til offentlig nett. Ved søknad om tilknytning av overløp fra 
fordrøyningsmagasin til offentlig nett må følgende dokumenteres:

 •  Detaljplaner for overvannshåndtering og fordrøyningsmagasin (i plan og snitt). 
 •  Mengde overvann som ønskes tilført etter fordrøyning (l/s).
 • Høyder, dimensjoner og fall etc. skal fremgå av planer.

Drift- og vedlikeholdsinstruks skal utarbeides og vedlegges sluttdokumentasjonen til VA-etaten. Tilknytning av overvann 
til offentlig nett vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Ved godkjent VA-rammeplan
Dersom	overvannshåndtering	og	flomveier	er	dokumentert	i	en	godkjent	VA-rammeplan	for	utbyggingsområdet,	skal	
prinsipper i denne følges. Nødvendig fordrøyningsvolum skal fremgå av VA-rammeplanen.  
I tillegg skal det ved detaljprosjektering sendes:

 •  Detaljplaner for overvannshåndtering og fordrøyningsmagasin  
  (i plan og snitt, hvor høyder, dimensjoner og fall etc. fremgår)
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I planer der det ikke foreligger krav om VA-rammeplan
I eldre reguleringsplaner er det ikke alltid stilt krav til VA-rammeplan. Dersom utbygging skal skje som følge av slike 
planer skal det ved detaljprosjektering sendes:

 • Beregninger (på hele nedbørfeltet) som viser at avrenningen ikke endres etter tiltaket og at tiltaket ikke medfører  
  negative konsekvenser i nedbørsfeltet, samt nødvendig fordrøyningsvolum [m3]. Klimafaktor skal inngå i beregningen. 
 • Detaljplaner for overvannshåndtering og fordrøyningsmagasin (i plan og snitt). 
 • Høyder, dimensjoner og fall etc. skal fremgå av planer.
 • Flomveier må vises i planen. 
 • Vurdering av muligheten for åpning av lukkede bekker. 
 • For større private overvannsanlegg (fordrøyningsmagasin) skal det utarbeides en drift- og vedlikeholdsinstruks  
  som vedlegges sluttdokumentasjonen til VA-etaten.

3.2.3.3	Søknad	om	tilknytning	av	større	boligfelt
For større boligfelt vil det bli satt krav om dokumentasjon på overvannshåndteringen, dersom dette ikke er dokumen-
tert i en godkjent VA-rammeplan (se pkt. 3.2.3.2).

Det	er	krav	om	lengdeprofil	for	fellesledninger.

I søknaden må det opplyses om krav til antall slukkevannsuttak, dvs. hvor mange slukkevannsuttak det er behov for 
avhengig av utnyttelsesgrad. Dersom det skal etableres nye slukkevannsuttak for boligfeltet gjelder i tillegg søknadskrav 
for nye hovedledninger, se pkt. 4. 

3.2.3.4	Påslipp	av	annet	enn	sanitært	avløpsvann	til	offentlig	nett
 
Olje- og fettholdig avløpsvann
Ved påslipp av oljeholdig eller fettholdig avløpsvann må det 
installeres utskillere. Installering av olje- eller fettutskiller 
er et søknadspliktig tiltak. 

I tillegg til generelle krav gjelder følgende:
Utskillerens plassering samt sandfang /slamavskiller og 
inspeksjons- og kontrollkum skal tydelig fremgå av situasjonsplan. 

Anleggsvann til offentlig nett
Dersom det i forbindelse med tiltaket skal søkes om tilførsel av  
anleggsvann fra byggegrop til offentlig avløpsnett skal det søkes  
spesielt om dette til VA-etaten. 

Se også «Veileder til lokal forskrift om  
påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i  
Bergen Kommune» på www.bergenvann.no, 
under «Tjenester og skjema > Olje- og fettut-
skillere > Lover og retningslinjer».

29



Følgende skal dokumenteres:
 •	 Anleggsperiode
	 •	 Vannmengder	som	er	planlagt	levert	til	kommunalt	nett	(l	/s)
	 •	 Påkoblingspunkt
	 •	 Forventet	vannkvalitet	(kjemisk	sammensetning/resultater	fra	grunnundersøkelser	etc.)
	 •	 Rensetiltak	(sedimenteringstank,	oljeutskiller	etc.)
	 •	 Forslag	til	kontrollrutiner	og	prøveprogram

Har eiendommen forurensede masser skal det kjemiske innholdet i anleggsvannet analyseres og dokumenteres før det 
sendes søknad til VA-etaten. På grunnlag av innsendte opplysninger vil VA-etaten vurdere hvorvidt det tillates at  
anleggsvann tilføres offentlig avløpsnett og eventuelt hvilke krav som skal stilles.

Påslippstillatelse
Alle virksomheter som har påslipp utover sanitært eller olje- og fettholdig avløpsvann, skal søke VA-etaten om påslippstil-
latelse. Dette er for å sikre at avløpsanlegget ikke skades, at utslippskrav overholdes, at slamkvalitet er tilfredsstillende og 
at helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og renseanleggene beskyttes i tilstrekkelig grad. Dette er aktuelt 
for blant annet virksomheter som

 • legemiddelindustri
 •	 grafisk	virksomhet	
 • tannlegevirksomheter
 • laboratorier
 • galvanoindustri
 • næringsmiddelsindustri
 Etc.

For søknadskrav, ta kontakt med VA-etaten.

3.2.3.5	Tilknytning	av	næringsbygg
I tillegg til generelle krav (pkt. 3.2.2) gjelder følgende:

Kort tiltaksbeskrivelse som gir opplysninger om hvilken 
virksomhet som skal drives i bygget (industritype, forretnings-
virksomhet, bensinstasjon, vaskeri, kafé, restaurant etc. ).

Dersom aktuelt:  
Innvendig plantegning /situasjonsplan med vist plassering av olje eller fettutskiller. 

Det er krav om vannmåler i alle næringsbygg.

Se også «Veileder til lokal forskrift om  
påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i 
Bergen Kommune» på www.bergenvann.no.

Farlig avfall skal ikke i avløpsnettet
Laboratorier

Farlig avfall skal ikke 

i avløpsnettet

Tannlegevirksomheter

Farlig avfall skal ikke 
i avløpsnettet

Galvanoindustri
Farlig avfall skal ikke 

i avløpsnettet

Grafisk virksomhet

Farlig avfall skal ikke 

i avløpsnettet

Legemidler

Farlig avfall skal ikke 
i avløpsnettet

Næringsmiddelindustri
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3.2.3.6	Tiltak	som	kommer	i	konflikt	med	offentlige	ledninger
Gjelder	f.eks.	ved	konflikt	med	avstandskrav	i	VA-normen.	Ved	behov	for	omlegging	av	offentlige	ledninger	gjelder	krav	
for nye hovedledninger, se pkt. 4. 

Ved søknad om dispensasjon gjelder, i tillegg til generelle krav (pkt. 3.2.2), følgende krav til dokumentasjon:

 • Målsatt snittegning som viser avstand fra byggverk/konstruksjoner/private ledninger til ytterkant offentlig ledning,  
  samt ledningens overdekning.
 • Skriftlig søknad om dispensasjon (se pkt. 3.2.2.3).

3.2.3.7	Vannledning	til	sprinkleranlegg
I tillegg til generelle krav (pkt. 3.2.2) gjelder følgende:

 • Opplysning om nødvendig vannmengde (l/s) og minimum resttrykk (bar).

Det tillates normalt kun ett tilknytningspunkt til offentlig vannledning. Hvis det er behov for 
to vannledninger inn i bygget skal forgrening skje på den private ledningen.  

Ved etablering av større sprinklerledning må anlegget prosjekteres og utføres slik at 
vannkvaliteten ikke forringes. Det må innsendes opplysninger om hvordan dimensjonering er 
foretatt for å sikre god vannkvalitet.  

Ved eventuell testing av anlegget, ta kontakt med Bergen Vann KF.  

3.2.3.8	Tilknytning	av	nybygg	/eksisterende	bygg	i	område	hvor	det	ikke	er	etablert	offentlig	avløpsanlegg
Slike tiltak krever godkjent utslippstillatelse. Ved samtidig 
tilknytning til offentlig vann, må utslippstillatelsen foreligge før
det kan gis forhåndsuttalelse for tilknytning av vann. Det må da 
henvises til saksnummer for godkjent utslippstillatelse.

3.2.3.9	Bekkelukking
Bekkelukkinger tillates ikke. Gjenåpning av tidligere bekkelukkinger skal vurderes og redegjørelse skal fremgå av 
søknaden.

Dersom	tiltaket	kommer	i	konflikt	med	eksisterende	bekker/elver	skal	disse	legges	om	i	åpen	trasé.	Bekker	/	elver	kan	
legges i rør / kanal ved kryssing av vei eller annen infrastruktur.  Det må da dokumenteres (med detaljplaner og  
dimensjoneringsgrunnlag)	at	tiltaket	ikke	får	konsekvenser	for	overvannshåndtering	/	flomveier	i	aktuelt	planområde	
eller for nedbørsfeltet opp- eller nedstrøms. Det må også innhentes uttalelse fra Grønn Etat (vassdragsforvalter), som 
skal vedlegges søknad om forhåndsuttalelse. 

Tiltak som medfører endring på eksisterende bekker/elver skal godkjennes av kommunen / NVE i hvert enkelt tilfelle. 

Se også «Veiledning til søknad om utslipp» 
på www.bergenvann.no, under Tjenester 
og skjema > Utslipp av avløpsvann.
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3.2.3.10	Etablering	av	svømmebasseng
I tillegg til generelle krav (pkt. 3.2.2) gjelder følgende:
Vann fra bassenget skal som en hovedregel tømmes til offentlig avløpsnett. For eiendommer som har slamavskiller  
tillates det ikke å tømme bassenget via denne. 
Maks tillatt dimensjon på utløp / tømmeledning er 50mm.

Krav til søknadsdokumentasjon

 • situasjonsplan som viser bassengets plassering
 • innvendig plantegning som viser vannmålerens plassering
 • situasjonsplan som viser ledningsføring fra basseng til tilknytning på privat/offentlig ledningsnett  
  (dersom det skal etableres stikkledninger)
 • opplysninger om bassengets størrelse
 • opplysninger om hvordan bassenget skal fylles og tømmes 
 • produktdatablad på norsk over kjemikalier og konsentrasjon av kjemikalier i bassengvannet 

3.2.3.11	Etablering	av	privat	ledning	i	sjø	eller	vann
I tillegg til generelle krav (pkt 3.2.2) gjelder følgende:

 • Opplysninger om foreslått ledningstype, dimensjon, skjøtemetode, loddbelastning, forankring
 •	 Lengdeprofil	for	dybder	mindre	enn	30	m
 • Detaljtegninger som viser
	 	 	 -	lengdeprofil	for	ilandføringer	
   - kummer m/ nødvendige installasjoner  
    (vannmåler, ventiler etc.)
   - tilknytningspunkter i begge ender av ledningen
   - tillatelse fra Havnevesenet, dersom ledning skal legges i sjø.  
     Tillatelse skal vedlegges søknad om tillatelse til tiltak hos  
     bygningsmyndigheten. 

Ved etablering av ledninger i sjø eller vann gjelder følgende  
tekniske krav:

 • Tilknytninger til ledning i sjø eller vassdrag tillates ikke.
 • Undervannsledninger tillates kun i PE-materiale og da med sveiste skjøter. 
 • Traseen for undervannsledninger skal koordinatfestes (gjelder kun fellesledninger).
 •	 Etter	utførelse	skal	alle	fellesledninger	videofilmes	utvendig.

Spesielt	for	vannledning:	
Det skal etableres frostsikker kum (minste dimensjon 1m) med vannmåler på tilførselssiden og kum med stengeventil 
på mottakssiden, slik at det er tilrettelagt for tetthetsprøving.
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Spesielt	for	avløpsledning:	 
Det skal etableres kummer (minste dimensjon 1 m) med mulighet for innføring /uttak av renseplugg og mulighet for 
tetthetsprøving på begge landsider av ledningen. 

 • Utførelse skal være i samsvar med VA-miljøblad nr. 44.
 •	 Utførende	foretak	skal	være	kvalifisert	for	ansvarsrett	innen	fagområdet	(i	samsvar	med	VA-miljøblad	nr.	41).

3.2.3.12	Etablering	av	privat	ledning	i	borehull
I tillegg til generelle krav (pkt 3.2.2) gjelder følgende: 

 • Lengdeprofil	for	borehullet	må	vedlegges	søknaden.

3.3	Oppstart	av	privat	rørteknisk	arbeid	–	anleggsfasen 

3.3.1 Bestilling	av	VA-tjenester
Tilknytning direkte på offentlige ledninger, stenging, plugging mm. er tiltak som skal utføres av Bergen Vann KF etter 
rekvirering på eget skjema til VA-etaten.  Bestillingsskjemaet sendes til va-kundeservice@bergen.kommune.no. 

For at bestillingen skal behandles må den være komplett med

 • påført riktig gnr. og bnr. 
 • påført riktig saksnummer (for den sak hvor det er gitt forhåndsuttalelse)
 • vedlagt situasjonsplan iht. godkjente planer

Skriftlig bestilling må være mottatt før kl. 10.00 for at arbeidet skal bli utført påfølgende arbeidsdag, forutsatt at det 
er et «enkelt» tiltak og at bestillingen er iht. tidligere innsendt søknad. Dersom planene er endret etter at det er gitt 
forhåndsuttalelse vil ikke bestillingen bli behandlet. Det må da innsendes reviderte planer først. 

Før bestilling iverksettes må det sørges for at det er tilkomst og tilrettelagt for arbeidet for Bergen Vann KF.

For større jobber som f.eks. stenging av vannledningsnettet er det behov for mer planleggingstid fra driftsavdelingen sin 
side, og bestillingen bør da sendes inn i god tid før arbeidet ønskes utført. 

3.3.2	Brakkerigg
Ved behov for brakkerigger skal dette meldes til VA-etaten med rørleggermelding uavhengig av om brakkeriggen er 
godkjent av bygningsmyndigheten eller ikke. Dette gjelder uansett om det tilknyttes offentlig eller privat nett. Rørlegger-
melding om tilkobling av brakkerigg skal være godkjent i forkant av arbeidet. 

Det kan stilles krav om vannmåler for brakkerigg. Dersom brakkeriggen skal tilknyttes privat ledningsnett må rett til 
tilknytning dokumenteres med vedlagt signert erklæring.  Ved demontering av brakkerigg må ferdigmelding / pluggemelding 
sendes inn. Ledning skal plugges i tilknytningspunktet. Avgifter vil ikke bli fjernet før ferdigmeldingen er godkjent (pr.år). 
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3.4	Krav	til	sluttdokumentasjon	for	private	anlegg
Utførende foretak skal sørge for å sende inn sluttdokumentasjon som viser endelig plassering av tiltaket (som-bygget 
tegning) til VA-etaten, så snart tiltaket er ferdig. Krav til teknisk sluttdokumentasjon er avhengig av tiltaket og vil fremgå 
av forhåndsuttalelsen. Det kan bli gitt spesielle akseptkriterier for enkelte tiltak. 

3.4.1 Generelle	krav
For innsendelse av sluttdokumentasjon skal elektronisk skjema «Sluttdokumentasjon» benyttes. Kryss av for privat anlegg. 
I tillegg til eventuelle spesielle akseptkriterier er det generelle krav som er gitt i forhåndsuttalelsen, som normalt skal 
vedlegges teknisk sluttdokumentasjon:

 •	 Opplysninger om saksnummer for byggesaken
	 •	 Opplysninger	om	tilknytningsdato
	 •	 Underretning	om	tiltakets	plassering,	som	kan	skje	på	to	måter
   - innmålte koordinatverdier eller 
   - korrekt inntegning (kryssmålt med målebånd) på VA-ledningskart i M=1:250/1:500, utlevert av VA-etaten

   Kartet som tydelig viser endelig plassering av tiltaket skal inneholde
      - ledninger (nye og eksisterende)
      - stoppekran
      - tilknytningspunkt
      - bend, kummer med mer

   Ved koordinatinnmåling	skal	dataene	innleveres	digitalt	i	SOSI-format,	sammen	med	plan-	og	profiltegning	 
   (som bygget) og koordinatliste. Skriv gjerne utfyllende kommentarer.

 •	 Ledninger som utgår skal fremgå av kart (inntegnet med riktig symbol)
	 •	 Målsatt	skisse	over	utvendig	stoppekran	(målt	fra	veggliv/grunnmur)
	 •	 Målsatt	skisse	over	tilknytningspunkt	på	offentlig	vann-	og	spillvannsnett
	 •	 Målsatt	lengdeprofil	for	stikkledninger	og	fellesledninger
	 •	 Innvendig	plantegning	med	plassering	av	fett-	og	oljeutskiller,	vannmåler	og	lignende	 
  (gjelder for de tiltak der dette er et krav)
	 •	 Drift	og	vedlikeholdsinstruks	for	overvannsanlegget	(gjelder	for	tiltak	hvor	det	er	et	krav)
	 •	 Alle	relevante	opplysninger	som	utførende	foretak	har	om	ledningsanlegget	bør	sendes	inn	 
  (f.eks kumtype med dimensjon og materiale)

Ved komplett sluttdokumentasjon sender VA-etaten uttalelse som bekrefter at sluttdokumentasjon er godkjent.  
Denne uttalelse skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest til bygningsmyndigheten. 

NB! Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før VA-etaten har godkjent 
sluttdokumentasjon.
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3.4.2	Krav	til	innmåling	og	registrering	av	privat	ledningsnett
Ved koordinatinnmåling vises det til VA-norm for Bergen kommune vedlegg B1,  
se www.va-norm.no/VA-norm/Kommuner/Bergen.  

VA-etaten anbefaler at private fellesledninger for vann og avløp koordinatinnmåles.

For innmåling med målband (kryssmåling) henvises det til brosjyren «Privat ledningsnett, Innmåling – registrering»,  
se www.bergenvann.no.
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4	Hovedledninger	for	vann	og	avløp

FOTO: Kieran Kolle



Med hovedledninger for vann og avløp menes kommunale VA-anlegg, dvs. anlegg som skal eies, driftes og vedlikeholdes 
av Vann- og avløpsetaten (jf. krav i VA-normen for Bergen kommune). Anlegg som skal driftes og vedlikeholdes av andre 
kommunale avdelinger / etater inngår ikke som kommunale anlegg i VA-normen for Bergen kommune, men betraktes 
som private og omfattes av Sanitærreglementet for Bergen kommune. Søknad om slike anlegg krever i stedet forhånd-
suttalelse, se pkt. 3.

Krav om opparbeiding av hovedledninger iht. §18-1 i Plan- og bygningsloven
Hovedledninger i regulerte strøk kan kreves opparbeidet etter pbl. § 18-1 første ledd. Videre skal hovedledninger oppar-
beides iht. pbl. § 18-1 andre ledd samt VA-norm for Bergen kommune, for å sikre rasjonell drift og vedlikehold av anleg-
get. Når anlegget er ferdigstilt og godkjent skal det overtas av VA-etaten til offentlig drift og vedlikehold, iht. pbl. §18 -1 
femte ledd. Anlegg som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold tilfaller kommunen vederlagsfritt.
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4.1	Søknadsprosessen	til	VA-etaten	og	bygningsmyndigheten
Søknadsprosessen	for	etablering	/omlegging	av	hovedledninger	for	vann	og	avløp	er	beskrevet	i	flytskjema	nedenfor.	 
Her fremgår det også når man skal kontakte VA-etaten og bygningsmyndigheten. 

Ved søknad i ett trinn innhentes det uttalelse «Krav om opparbeiding av hovedledninger for vann og avløp og kommunal over-
takelse iht. §18-1 i Plan- og bygningsloven» direkte. Dersom det søkes i to trinn innhentes det først uttalelse i forbindelse 
med rammesøknad «Krav om opparbeiding…» og deretter «Uttalelse i forbindelse med igangsetting».

4.1.1	Søknad	om	tillatelse	til	tiltak	

 Før oppstart av prosjektering bør utbygger / konsu-
lent ta kontakt med VA-etaten for avklaringsmøte. 
Bestill møte i god tid.

NB!  VA-etaten har 4 ukers saksbehandlingstid fra 
komplett søknad.

Ved mangelfull søknad returneres søknad  
ubehandlet / sendes mangelskriv. Dersom det er krav 
om godkjent VA-rammeplan må denne foreligge før 
detaljplaner kan godkjennes.

Ved søknad i ett trinn gis uttalelsen “Krav om oppar-
beiding..”. Uttalelse er gyldig for søknad til bygnings-
myndigheten i tre år fra den er datert. Når tre år 
har passert må det innsendes ny komplett søknad til 
VA-etaten.

NB!  Saksbehandler og Vaktsentralen skal varsles 
ved oppstart av det rørtekniske arbeid. Send inn 
opplysninger om: anleggsperiode, rørlegger, entre-
prenør og ansvarlig søker.

Bergen Vann KF stenger vann når pluggkjøring og 
tetthetsprøving er gjennomført, se også punkt 12.

1. Avklaringsmøte hos VA-etaten  
(ved behov)

Dersom det er krav om  
godkjent VA-rammeplan i  
reguleringsbestemmelsene  
og denne ikke foreligger

Komplett 
søknad

Mangelfull 
søknad

2. Søknad om godkjenning av 
detaljplaner for hovedledninger 
sendes  VA-etaten

Retur av søknad /
mangelskriv

Send inn VA-rammeplan til  
VA-etaten for godkjenning

3. VA-etaten
gir uttalelse

4. Uttalelse fra VA-etaten “Krav om opparbeiding...”  
sendes bygningsmyndigheten

Behov for revisjon?

7.Tiltak gjennomføres

6. Utførende foretak varsler VA-etaten om oppstart

5. Bygningsmuyndigheten gir tillatelse til tiltak, (som hove-
dregel vil bygningsmyndighetene kreve uavhengig kontroll av 
utførelse)

8. Ved etablering av hovedledning for vann: midlertidig vann til 
pluggkjøring og tetthetsprøving bestilles hos Bergen Vann KF

Henvendelse
til VA-etaten

Reviderte planer

VA-etaten gir uttalelse 
til reviderte planer 
som sendes bygnings-
myndigheten

Henvendelse
til bygningsmyndigheten
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NB! Det er ikke tillatt å sette i gang tiltaket før det er gitt uttalelse  
«Krav om opparbeiding..» fra VA-etaten, samt tillatelse til tiltak 

fra bygningsmyndigheten.

10. Teknisk sluttdokumentasjon (iht. krav til uttalelse) 
sendes VA-etaten når tiltaket er gjennomført

Komplett  
sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon 
ikke iht. krav Mangelskriv

9. Ved etablering av slukkevannsuttak: Utbygger gjør befaring 
på anlegget sammen med Bergen Brannvesen, som gir  
skriftelig uttalelse på om slukkevannsuttak er godkjent 
(vedlegges sluttdokumentasjon til VA-etaten)

11. Uttalelse fra VA-etaten i forbindelse  
med godkjent sluttdokumentasjon

12. Ved etablering av hovedledning for vann: VA-etaten 
bestiller klorering av ny offentlig vannledning hos  
Bergen Vann KF når sluttdokumentasjon er godkjent

13. Utbygger går gjennom anlegget. Sjekkliste for ut-
byggers gjennomgang av anlegget sendes til VA-etaten

14. VA-etaten kaller inn til overtakelsesforretning når 
dokumentasjon iht. punkt 13 er innsendt

16. Overtakelsesprotokoll vedlegges søknad  
om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest til  
bygningsmyndighetene

15. Dersom anlegg er iht. krav ved 
overtakelsesforretning underskrives 
overtakelsesprotokollen

Mangler
ved anlegg

Mangler
rettes opp

Krav til teknisk sluttdokumentasjon er listet i gitt(e) 
uttalelse(r).

Sluttdokumentasjon godkjennes når VA-etaten 
finner	at	krav	er	oppfylt.

Se veileder til overtakelsesforretning.

Mangler ved anlegg vil bli forlangt rettet opp før  
VA-etaten formelt overtar ledningsanlegget. Når det 
er bekreftet at mangler er rettet opp, vil det kalles 
inn til ny overtakelsesforretning.

Det kan ikke påregnes å få midlertidig bruks-
tillatelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før 
VA-etaten har overtatt ledningsanlegget.
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4.1.2	Søknad	om	rammetillatelse	(2-trinn)

 

Dersom det er krav om godkjent VA-rammeplan 
i reguleringsbestemmelsene må det utarbeides og 
godkjennes VA-rammeplan før det kan gis ramme-
tillatelse.

Ved	søknad	i	to	trinn	blir det gitt uttalelsen  
“Krav om opparbeiding...” i forbindelse med 
rammesøknad.

Før oppstart av prosjektering bør utbygger / konsu-
lent ta kontakt med VA-etaten for avklaringsmøte. 
Bestill møte i god tid.

NB!  VA-etaten har 4 ukers saksbehandlingstid fra 
komplett søknad.

Ved mangelfull søknad returneres søknad  
ubehandlet / sendes mangelskriv. 

Ved	søknad	i	to	trinn gis uttalelsen “Uttalelse ved 
søknad om igangsetting”. 

Uttalelse er gyldig for søknad til bygningsmyndig-
heten i tre år fra den er datert. Når tre år har 
passert må det innsendes ny komplett søknad til 
VA-etaten.

NB!  Saksbehandler og Vaktsentralen skal varsles 
ved oppstart av det rørtekniske arbeid. Send inn  
opplysninger om: anleggsperiode, rørlegger,  
entreprenør og ansvarlig søker.

Henvendelse
til VA-etaten

Henvendelse
til bygningsmyndigheten

8. VA-etaten gir uttalelse ved 
søknad om igangsetting
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1. Avklaringsmøte hos VA-etaten (ved behov)
Dersom det er krav om  
godkjent VA-rammeplan i  
reguleringsbestemmelsene  
og denne ikke foreligger

Komplett 
søknad

Mangelfull 
søknad

2. Søknad om rammetillatelse, ifb. 
opparbeiding av hovedledninger for 
vann og avløp, sendes VA-etaten

Retur av søknad /
mangelskriv

Send inn VA-rammeplan til  
VA-etaten for godkjenning

Reviderte planer

VA-etaten gir  
uttalelse til reviderte 
planer som sendes 
bygningsmyndigheten

3. VA-etaten gir uttalelse i forbindelse med 
rammesøknad 

4. Uttalelse fra VA-etaten (“Krav om opparbeiding...”) 
vedlegges søknad om rammetillatelse hos bygningsmyndigheten

Behov for revisjon?

6. Avklaringsmøte hos VA-etaten før 
detaljprosjektering (ved behov)

10. Bygningsmyndigheten gir igangsettingstillatelse

5. Bygningsmyndigheten gir rammetillatelse.  
(Som hovedregel vil bygningsmyndigheten sette  
vilkår om uavhengig kontroll på utførelse)

7. Søknad om godkjenning av detaljplaner for  
hovedledninger for vann og avløp sendes VA-etaten

11. Utførende foretak varsler VA-etaten om oppstart

9. Uttalelse ved søknad om igangsetting  
sendes bygningsmyndigheten



NB! Det er ikke tillatt å sette i gang tiltaket før det er gitt  
«Uttalelse ved søknad om igangsetting» fra VA-etaten, samt igangsettingstillatelse 

fra bygningsmyndigheten. 

Bergen Vann KF stenger vann når pluggkjøring og 
tetthetsprøving er gjennomført, se også punkt 17.

Krav til teknisk sluttdokumentasjon er listet i gitt(e) 
uttalelse(r).

Se veileder til overtakelsesforretning.

Mangler ved anlegg vil bli forlangt rettet opp før  
VA-etaten formelt overtar ledningsanlegget.

Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstil-
latelse / ferdigattest fra bygningsmyndigheten før 
VA-etaten har overtatt ledningsanlegget.
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13. Ved etablering av hovedledning for vann: midlertidig vann til 
pluggkjøring og tetthetsprøving bestilles hos Bergen Vann KF

15. Teknisk sluttdokumentasjon (iht. krav i uttalelse) 
sendes til VA-etaten når tiltaket er gjennomført

16. VA-etaten gir uttalelse i forbindelse  
med godkjent sluttdokumentasjon

17. Ved etablering av hovedledning for vann: VA-etaten bestiller 
klorering av ny offentlig vannledning hos Bergen Vann KF når 
sluttdokumentasjon er godkjent

18. Utbygger går gjennom anlegget. Sjekkliste for utbyggers 
gjennomgang av anlegget sendes VA-etaten

19. VA-etaten kaller inn til overtakelsesforretning  
når dokumentasjon i punkt 18 er innsendt

20. Dersom anlegg er iht. krav ved 
overtakelsesforretning underskrives 
overtakelsesprotokollen

21. Overtakelsesprotokollen vedlegges 
søknad om midlertidig brukstillatelse /
ferdigattest til bygningsmyndigheten

14. Ved etablering av slukkevannsuttak: Utbygger gjør befaring på anlegget sammen 
med Bergen Brannvesen, som gir skriftelig uttalelse på om slukkevannsuttak er 
godkjent  (vedlegges sluttdokumentasjon til VA-etaten)

Komplett  
sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon 
ikke iht. krav Mangelskriv

Mangler
ved anlegg

Mangler
rettes opp

12.Tiltak gjennomføres



4.2	Krav	til	søknadsdokumentasjon	for	hovedledninger	
Ved søknad som gjelder hovedledninger for vann- og avløpsanlegg skal elektronisk skjema «Søknad om opparbeiding av 
hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold» benyttes. Søknadskrav til VA-etaten er avhengig av tiltaket, men generelt 
gjelder dette:

 Ved søknad om uttalelse ved rammesøknad skal det
  • krysses av for «Uttalelse ved rammesøknad» ved utfylling av skjema
  • vedlegges situasjonsplan som viser trasé for hovedledninger

 Ved søknad om godkjenning av detaljplaner (før igangsetting) skal det 
  • krysses av for «Innsendelse av detaljplaner/komplett søknad» ved utfylling av skjema
  • vedlegges dokumentasjon iht. generelle krav (se pkt. 4.2.2)
  • vedlegges dokumentasjon iht. spesielle krav, avhengig av tiltaket (se pkt. 4.2.3)

 Dersom tiltaket også medfører tiltak på privat nett, skal det i tillegg til ovennevnte også sendes søknad for  
 private vann- og avløpsanlegg (se pkt. 3).

4.2.1	Kartlegging	av	eksisterende	situasjon-	bestilling	av	kart	og	tegninger
Se pkt. 3.2.1

4.2.2 Generelle	krav	
Hovedledninger skal prosjekteres og utføres iht. VA-norm for Bergen kommune.  
Søknaden skal inneholde:

  • Tiltaksbeskrivelse med opplysninger om
     - reguleringsplannummer og evt. godkjent VA-rammeplan (snr hos VA-etaten)
     - type bebyggelse i området
     - ca. antall boenheter som skal tilknyttes anlegget
     - overvannshåndtering 
     - tilrettelegging av slukkevann
     - eksisterende boliger som kan være aktuelle for tilknytning til nytt anlegg
     - hensyn til videreføring av VA-anlegget (er anlegget dimensjonert for eventuelle nabofelt?)
     - vurdering av ledningsmateriale (avhengig av type vei (fylkesvei / kommunal vei etc.) 
	 	 	 				eller	i	hvilke	masser	ledningen	skal	legges	(forurensede	masser,	flomålet,	etc.)

  • VA-plan / situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000 med inntegnet
     - nye ledninger (påført dimensjoner), med tydelig forskjell på offentlige og private ledninger.  
       Nye offentlige ledninger utheves.
     - eksisterende ledninger (se pkt. 4.2.1)
     - ledninger som settes ut av drift
     - annen infrastruktur, eksisterende og planlagt
      (kabeltrasé, fjernvarme, bossug etc.)
    - nordpil og rutenett

NB! Symboler og strektyper skal være iht. 
VA- norm for Bergen kommune, vedlegg B1.

Bakgrunnsinformasjon og eksisterende nett 
tones ned og oppløsning skal være god. 

Dersom feltet er for stort for 
å få plass på et kart, sendes 
følgende inn:
   - Oversiktsplan  
     1:5 000 eller 1:2 000
   - Delkart/situasjonsplan          
     1:500 eller 1:1000
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  •	 Lengdeprofil	med	opplysninger	om
	 	 	 		-	kotehøyde/lengde	(profilnummer)
     - eksisterende terrenglinje
     - ny terrenglinje (fremtidig terreng)
     - fjell-linje
     - kryssende rør og kabler (fjernvarme, bossnett etc.)
     - ledningsdimensjoner
     - materialtype
     - fall
     - tiltak i grøfter med sterkt fall
     - høyde bunn kum og topp kum
     - bygningskropp / mur / andre kryssende konstruksjoner etc.
     - frihøyde

  • Detaljtegninger:
    - grøftesnitt med all infrastruktur, eksisterende og planlagt (VA, kabler, fjernvarme etc.), avstand til eventuelle  
      konstruksjoner i vertikal- og horisontalledd
	 	 	 	-	kummer	med	spesifikk	kumtegning	for	alle	vann-	og	spillvannskummer,	for	overvannskummer	 
      er det tilstrekkelig med standardtegning
    - tilknytningspunkt på eksisterende anlegg

Dersom det ikke er behov for enkelte av ovennevnte punkter kan disse utelukkes. Vurdering av hvorfor det ikke er 
nødvendig skal da fremgå av søknaden.  
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4.2.3	Spesielle	krav	

4.2.3.1	Hovedledninger	for	vann
I tillegg til generelle krav (pkt. 4.2.2) gjelder følgende:

 • Detaljtegning på forankringer samt beregninger som dokumenterer tilstrekkelig styrke for disse. Dersom det er  
  tenkt å bruke pre-fabrikerte forankringsklosser må det likevel dokumenteres beregning for hvert enkelt tilfelle, dvs.  
  standardberegning tillates ikke. 
 • Opplysning om hvordan anlegget er tilrettelagt for trykkprøving (skal også fremgå av planer). 
 • Dersom det skal etableres trykkøknings- og / eller reduksjonsanlegg skal det dokumenteres at anlegg er prosjek 
  tert iht. VA-norm for Bergen kommune (jf. vedlegg C1 og B9).

4.2.3.2	Hovedledninger	for	spillvann	
I tillegg til generelle krav (pkt. 4.2.2) gjelder følgende:

 • Renneløp for hver spillvannskum skal fremgå av planer.
 • Dersom det skal etableres pumpestasjon skal det dokumenteres at anlegg er prosjektert iht. VA-norm for Bergen  
  kommune (jf. vedlegg C2).

4.2.3.3	Hovedledninger	for	overvann	-	Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt i tråd med VA-norm for Bergen kommune: «Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen 
kommune», «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» (Norsk Vann Rapport 162 / 2008) og bestemmelser i TEK10. 
Se pkt. 3.2.3.2 for generelle krav om overvannshåndtering. 

Ved prosjektering av fordrøyningsmagasin som skal overtas til offentlig drift og vedlikehold gjelder følgende i tillegg til 
generelle krav (pkt. 4.2.2):

 • Detaljplaner for fordrøyningsmagasin (i plan og snitt). Høyder, dimensjoner og fall etc. skal fremgå av planer.
 • Offentlig fordrøyningsmagasin skal være konstruerte anlegg (sprengsteinsfylling tillates ikke).
 • Drift- og vedlikeholdsinstruks for overvannsanlegg skal vedlegges søknaden.

Etablering av nye hovedledninger / fordrøyningsmagasin for overvann skal avklares med VA-etaten i hvert enkelt tilfelle. 

4.2.3.4	Bekkelukking
Se pkt 3.2.3.9.

4.2.3.5	Avvik	fra	VA-norm
Se pkt. 3.2.2.3 og pkt. 3.2.3.6.

NB! Alle avvik fra VA-norm skal dokumenteres med henvisning til punkt i VA-normen, for å unngå at søknad sendes i retur.
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4.2.3.6	Behov	for	midlertidig	omlegging	av	hovedledninger	i	anleggsfasen
Løsning for midlertidig omlegging skal godkjennes separat. VA-etaten stiller samme krav til søknadsdokumentasjon for 
midlertidige ledningsanlegg som for permanente anlegg. I tillegg til generelle krav, pkt. 4.2.2 gjelder også følgende:

 • Opplysning om hvor lenge midlertidige ledninger skal være i bruk skal fremgå av søknaden.
 • Situasjonsplan med oversikt over hvilke eiendommer som har midlertidig vannforsyning skal fremgå av søknaden. 

4.2.3.7	Tilknytning	av	anleggsvann	til	offentlig	nett
Se pkt. 3.2.3.4.

4.2.3.8	Etablering	av	hovedledning	i	sjø	eller	vann
Krever spesiell søknadsdokumentasjon, kontakt VA-etaten.

4.2.3.9	Etablering	av	hovedledning	i	borehull
Ledning i borehull er å betrakte som en dispensasjonssak (jf. VA-normen for Bergen kommune).  

I tillegg til generelle krav (pkt. 4.2.2) gjelder følgende:

 • Det må dokumenteres at løsningen er iht. krav i VA-normen (jf. spesielt punkt 5A og 6.A).
 • Dispensasjonssøknad iht. pkt. 4.2.3.5 må innsendes.

4.3	Oppstart	av	rørteknisk	arbeid	for	hovedledninger	skal	varsles	til	VA-etaten
Oppstart av rørteknisk arbeid skal varsles til VA-etaten v/saksbehandler og vaktsentralen.  
Ved varsling skal det opplyses om

 • anleggsperiode
 • evt. gjennomføringsplan 
 • ansvarlig utfører (entreprenør og rørlegger)
 • ansvarlig søker til bygningsmyndigheten
Det	må	innsendes	opplysninger	om	foretaksnavn,	samt	en	kontaktperson	i	hvert	firma	 
(navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse).  

VA-etaten kan også kreve å bli varslet i forkant av spesielle arbeid, som f.eks. forankring av vannledning. 

HUSK!
 • Alle midlertidige omlegginger må søkes og godkjennes separat av VA-etaten.  
  For krav til søknadsdokumentasjon, se pkt. 4.2.3.6. 
 • Påslipp av anleggsvann til offentlig nett er et søknadspliktig tiltak til VA-etaten.  
  For søknadskrav, se pkt. 3.2.2.5.
 • Akutte hendelser (f.eks. ved vannledningsbrudd, akutt forurensing etc.) skal meldes til Vaktsentralen med kopi /  
  egen e-post til aktuell saksbehandler.
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4.3.1	Bestilling	av	VA-tjenester
Se pkt. 3.3.1 for informasjon om bestillinger.

Søknad om midlertidig omlegging skal være godkjent før det kan påregnes godkjent bestilling av arbeidet.

4.3.2	Brakkerigg
Se pkt. 3.3.2 for informasjon om brakkerigg.

Dersom det har vært midlertidige tilknytninger til det anlegg som skal overtas, skal rørleggermelding for demontering 
av brakkerigg (plugging av ledninger) være innsendt og godkjent før formell overtakelse av hovedledningsanlegget.

4.3.3	Før-befaring	av	slukkevannsuttak	sammen	med	Bergen	Brannvesen	
Dersom det skal etableres nye slukkevannsuttak, eller gjøres endringer på eksisterende slukkevannsuttak, skal utbygger 
gjøre en før-befaring sammen med Bergen Brannvesen. Det vil da kontrolleres at slukkevannsuttakene fungerer og er 
montert iht. gjeldende krav. Bekreftelse på dette skal vedlegges sluttdokumentasjon til VA-etaten.

4.4	Krav	til	sluttdokumentasjon	for	hovedledninger
Krav til sluttdokumentasjon for det konkrete tiltaket vil fremgå av VA-etatens uttalelse(r) i saken. 
De generelle kravene er:

 • Digitale innmålingsdata (koordinatliste, plott, kumskjema etc) for anlegget iht. vedlegg B1 i VA-normen.  
  Innmålingsdataene skal leveres digitalt i SOSI-format.
 • Tegninger over ferdigstilt anlegg.

 • Vannledning:
     - dokumentert tetthetskontroll for vannledning (fullstendig rapport iht. VA-miljøblad nr. 25 og NS-EN 805).
     - dokumentasjon på at vannledningen er fri for fremmedlegemer (pluggkjørt eller rørinspisert ved tilknytning). 

 • Spill- og overvannsledning:
     - dokumentert tetthetskontroll for spill- og overvannsledning (fullstendig rapport iht. VA-miljøblad nr. 24 og NS 1610).
     - TV-inspeksjonsrapport med video for spill- og overvannsledning. Rapporten skal være i samsvar med  
       VA-miljøblad nr. 51 pkt. 4.2 eller tilsvarende detaljert registreringssystem.
 • Eventuelle tinglyste erklæringer. Dersom det skal legges nye offentlige ledninger over privat eiendom vil det bli  
  utarbeidet en erklæring som gir VA-etaten rett til å ha ledningen på denne eiendommen. Erklæring signeres av  
  grunneier og tinglyses.  
 • Eventuell bekreftelse fra Bergen Brannvesen på at slukkevannsuttak er montert iht. gjeldende krav  
  (gjelder ved etablering av nye slukkevannsuttak eller endring på eksisterende).
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4.4.1	Godkjent	sluttdokumentasjon	før	det	settes	permanent	vann	på	anlegget
Midlertidig vann til pluggkjøring og tetthetsprøving må bestilles hos VA-etaten, på separat skjema (se pkt .3.3.1). Etter at 
pluggkjøring og tetthetsprøving er gjennomført vil Bergen Vann KF stenge vannet igjen. 

Det vil ikke settes permanent vann på anlegget før teknisk sluttdokumentasjon er innsendt og godkjent av VA-etaten. 
VA-etaten vil da sende bestilling for klorering av vannledning til Bergen Vann KF.

Dersom det ved gjennomgang av sluttdokumentasjonen oppdages feil eller mangler på anlegget, vil dette bli forlangt 
rettet før det settes på permanent vann. Ved behov for at deler av anlegget må tas i bruk før overtakelse, skal slutt-
dokumentasjonen for denne delen være godkjent av VA-etaten.

4.4.2	Overtakelse	av	anlegg	–	hva	må	forberedes?
Det kan holdes overtakelsesforretning når komplett sluttdokumentasjon er godkjent og anlegget er tilrettelagt for 
overtakelsesforretning. Blant annet skal utbyggeren ha gått gjennom hele anlegget og sjekket at det er rent og at det 
ikke er skadet i anleggsfasen. 

NB! Det kan ikke påregnes å få midlertidig brukstillatelse /
ferdigattest fra bygningsmyndigheten før anlegget har blitt overtatt. For mer informasjon om hvilke  

forberedelser som er nødvendige,  
se veileder til overtakelsesforretning. 
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Revisjoner

Revisjon	 DATO		 Kapittel	 	 Beskrivelse	av	endring

Rev. B   13.11.2014    Presisert i heftet ar erklæringer skal være tinglyst før en søker  
        forhåndsuttalelse. 
     1.2 Rørleggermelding Jobb- pakke skal brukes ved utkobling av slamavskillere. (s. 10)

Rev. A   26.06.2013 1.2 Rørleggermelding Presisering av rørleggermeldinger som krever godkjenning i  
        forkant (s. 10)
      
Rev. A   26.06.2013 3.2.2.2 Erklæringer Tilføyet tekst (s. 27) om krav til erklæring ved legging av   
        ledning i kommunal veg på privat grunn. 

Rev.	A		 	 26.06.2013	 4.2.2	Generelle	krav	 Revidert	punkt	om	krav	til	opplysninger	i	lengdeprofil	(s.	45).
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Rent vann 
 til folk og f jord

Fjøsangerveien 68

Pb. 7700, 5020 Bergen

Tlf.: 55 56 60 00

E-post : va-kundeservice@bergen.kommune.no

www.bergenvann.no / facebook.com/bergenvann
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