Vedlegg nr.

1
Sjekkliste - privat stikkledning
Sjekklisten skal anvendes under utførelsen av rørleggerarbeidet
og vedlegges skjema "sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid" .
Kontrollen gjelder
Gnr.
Eiendom/
byggested

Bnr.

Fnr.

Snr.

Adresse

Bygningsnr.
Postnr.

Bolignr.

Poststed

Sjekkliste for anvendelse under utførelse av rørleggerarbeidet
Pkt. Beskrivelse
1

Ja

Ikke
relevant

Kompetanse

1.1 Er arbeidet utført av en kvalifisert rørlegger med relevant ADK-sertifikat?
2

Utførelse vannledningsanlegg

2.1 Er anboringspunkt utstyrt med mulighet for varig avstengning?
2.2 Er trykkledningen for vannforsyning av typen polyetylen (PE) med blå stripe i rørvegg?
2.3 Er det montert utvendig stoppekran på stikkledning for vannforsyning?
2.4 Er stoppekran av typen saktelukkende, dvs. sluseventil?
2.5 Er stoppekran påmontert spindelforlenger ført over terreng?
2.6 Er det montert konsoll for vannmåler i nybygg?
3

Utførelse avløps- og overvannsanlegg

3.1 Er selvfallsrør for avløp av fargen rødbrun
3.2 Er krav til min. 90 cm avstand mellom laveste sluk og tilknytningspunkt ivaretatt?
3.3 Er trykkledning for avløp av typen polyetylen (PE) med rød stripe i rørvegg?
3.4 Er selvfallsrør for overvann (kun tillatt tilknyttet drenering fra kjeller) av fargen sort?
3.5 Er selvfallsrør for avløp og overvann glattvegget med ringstivhet SN8 og pakning i muffeende?
3.6 Kan det bekreftes at ikke fremmedvann (overvann, drenering, utv. sluk etc.) tilføres avløp?
3.7 Er samtlige taknedløp fra bygning ledet til terreng?
3.8 Er det montert inspeksjonskum med min. Ø 200 mm og rødbrunt stigerør på stikkl. for avløp?
3.9 Er det montert inspeksjonskum med min. Ø 200 mm og sort stigerør på stikkl. for drensvann?
4

Innmåling og registrering

4.1 Er nye og eks. stikkledninger inntegnet og målsatt på situasjonskart vedlagt sluttrapporten?
4.2

Er grenrør, inspeksjonskummer, anboringspunkter, stoppekraner etc. fotodokumentert før
gjenfylling og vedlagt skjema for sluttrapport av utvendige rørleggerarbeid?

4.3 Er fotodokumentasjonen merket med adresse og/eller gnr./bnr./fnr./snr. ?
Andre merknader
(Benytt eget ark om nødvendig)

Rørleggerfirma/entreprenør
Foretakets navn
Dato/underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Sjekklisten er utarbeidet av SK for å kvalitetssikre at viktige og
kritiske områder av utførelsen blir ivaretatt.
Sjekklisten skal benyttes i tillegg til foretakets eget system for
å sikre at funksjonskrav og bestemmeler blir etterlevd.
Utfyllende forklaring til de enkelte punktene i sjekklisten er
vedlagt dette dokumentet.
Sjekklisten (uten forklarende tekst) skal returneres til SK som
vedlegg til "Sluttrapport av utvendige rørleggerarbeid" .

Sarpsborg kommune

Krav til privat stikkledning

KRAV TIL PRIVAT STIKKLEDNING
Dette dokument inneholder utfyllende forklaringer til samtlige punkter i sjekklisten.
Sjekklisten omfatter et utdrag av gjeldende krav og regler i Sarpsborg kommune (SK) med
spesielt viktige og kritiske forhold, som må ivaretas for å sikre høy kvalitet og funksjonalitet.
NB! Sjekklisten skal alltid anvendes, uavhengig av tiltakets omfang, i tillegg til foretakets
eget system for å innfri krav til kvalitet og bidra til forutsigbarhet samt en entydig standard.
Øvrige krav til teknisk utførelse fremgår av de tekniske bestemmelsene i Normalreglementet
for sanitæranlegg, med tillegg/utfyllende bestemmelser for SK.
Følgende utdrag av relevante krav/bestemmelser er vedtatt av SK:
• Normalreglementet for sanitæranlegg – administrative og tekniske bestemmelser
• Tillegg/utfyllende bestemmelser til normalreglementet for sanitæranlegg
• VA-norm for Sarpsborg kommune (www.va-norm.no)
Det forutsettes at foretaket er kjent med gjeldende regelverk i sin helhet og ivaretar de krav og
bestemmelser som gjelder i SK, ved å anvende sjekklisten for viktige og kritiske forhold, samt
anvende foretakets eget styringssystem og kvalitetskontrollsystem.
Utover de ordinære vedtatte kravene, kan kommunen som eier av det kommunale vann- og
avløpsanlegget stille særskilte krav til det enkelte tiltak ved behov. Det er derfor viktig at
foretaket som et ledd i nødvendig undersøkelser/prosjektering, i forkant av arbeidene har en
dialog med Seksjon kommunalteknikk i SK for å avklare eventuelt slike utfordringer.
Ingen del av tiltaket kan iverksettes før forhåndsmelding om utvendig rørleggerarbeid er
sendt SK og skriftlig tillatelse foreligger.
Hva kan tilføres kommunalt nett:
• Kommunal avløpsledning skal kun tilføres sanitært avløpsvann fra husets innside.
• Kommunal overvannsledning skal kun tilføres grunnvann fra drenering rundt kjeller.
• NB! Takvann og vann fra tette flater på privat eiendom er ikke tillatt tilknyttet
kommunalt nett og skal disponeres på egen eiendom som følger: Taknedløp skal føres
via utkast til terreng på den enkelte eiendom. Vann fra øvrige tette flater utendørs
plikter den enkelte eier å disponere på egen eiendom, slik at det ikke medfører fare for
ras, utglidning eller vannsig til naboeiendom. Viser til plan- og bygningsloven § 101.
Med privat stikkledning menes rør for vann, avløp og/eller drenering fra bygning/bolig/
bruksenhet eller fritidsbolig m.m.
Utvendig sanitæranlegg/stikkledning omfatter alle sanitærinstallasjoner fra tilknytningspunkt
(anboringsklammer og/eller avgrening) på kommunalt ledningsanlegg fram til grunnmur/såle.
Privat stikkledning inklusive anordning for tilknytning, eies av bygningseier.
Sjekkpunkter for viktige og kritiske forhold (sjekklisten):
1
2
3
4
5
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Krav til privat stikkledning

Krav til kompetanse

For å ivareta at ledningsnettet holder tilstrekkelig kvalitet fra og med tilknytningspunktet på
det kommunale nettet og frem til grunnmur/såle på den enkelte eiendom, gjelder følgende
krav til kompetanse:
Alt arbeid på private stikkledninger, som skal tilknyttes kommunale ledninger, tillates
kun utført av et kvalifisert foretak med relevant kompetanse og der den utførende
rørlegger skal ha godkjent ADK-sertifikat.
Ingen del av tiltaket kan iverksettes før skriftlig tillatelse fra SK foreligger.

2

KRAV TIL VANNLEDNINGSANLEGG

2.1
Tilknytning til kommunal vannledning
Trykkledninger anbores med anboringsklammer som skal være korrosjonsbeskyttet eller av
korrosjonsbestandige materialer. Anboring skal være utrustet med avstengingsmulighet eller
det monteres kikkran eller annen mulighet for permanent avstengning på anboringspunktet.
Til anboring på trykkledninger av polyetylen (PE) med dim > Ø 63 mm skal disse sveises
fast med elektroanboringer.
Der vannledning utgår av bruk (riving av bygg), skal vannledning kobles ut i
anboringspunktet som plugges og kikkranen stenges.
2.2
Vannledning – merket med blå stripe
Vannledning skal være merket med blå stripe i rørvegg og være av type polyetylen (PE),
trykklasse PN10 (SDR 11).
2.3
Krav til en utvendig stoppekran for den enkelte eiendom/stikkledning og plassering
Stoppekran for vannledning plasseres inne på tomt til ledningseier.
2.4 og 2.5 Tekniske krav til stoppekran
Stoppekran skal være av typen sluseventil i avsinkningsfri messing. Stoppekran skal ha
teleskopisk spindelforlenger ført opp til terrengoverflaten.
2.6
Vannmåler og konsoll
Alle nybygg skal være forberedt for vannmåler. Konsoll for vannmåler monteres før første
tappested og med slusekran før og etter konsollen. Dersom det monteres måler, skal det
benyttes måler utlevert av SK. Plassering skal være lett tilgjengelig for avlesning inne i
bygning.
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Krav til privat stikkledning

Krav til avløps- og overvannsanlegg

3.1
Avløpsrør – farge rødbrunt
Avløpsrør skal ha rødbrun farge med minimum utvendig diameter Ø 110 mm, materialkvalitet
PVC eller PP glatte rør. Ringstivhet kl. T8 eller SN8. Rør skal ha gummipakninger i muffe.
3.2
Avstand mellom laveste vannlås og innvendig topp rør på kommunalt nett
Kjellergolv og/eller laveste monterte vannlås (vannspeil) må ligge minst 900 mm høyere enn
innvendig topp på den kommunale ledningen målt i stikkledningens forgreningspunkt.
Dersom dette ikke er mulig, skal det dokumenteres en annen godkjent og pålitelig innretning
som utelukker tilbakeslag i sluk.
3.3
Trykkrør avløp – rød stripe
Der avløpsrør skal pumpes, skal det benyttes materialkvalitet polyetylen (PE) med rød stripe i
rørvegg.
3.4
Overvannsrør – sort farge
Overvannsrør skal ha sort farge med minimum utvendig diameter Ø 110 mm, materialkvalitet
PVC eller PP glatte rør.
3.5
Overvannsrør – tekniske krav
Ringstivhet kl. T8 eller SN8. Rør skal ha gummipakninger i muffe.
3.6
Fremmedvann (overvann, drenering, utvendige sluk etc.)
Avløpsrør skal kun tilføres sanitært avløpsvann fra byggets innside. Fremmedvann (dvs. vann
fra byggets utside som for eksempel drensvann, vann fra utvendige tette flater, utvendig sluk
etc.) skal ikke under noen omstendighet tilføres avløpsrør. Foreligger det tvil, skal det
kontrolleres med fargeprøve eller ved rørinspeksjon eller lignende.
3.7
Taknedløp skal føres til terreng
Samtlige taknedløp skal føres til terreng på den enkelte eiendom. Det er ikke tillatt å tilknytte
takvann og/eller vann fra utvendige tette flater, utvendig sluk etc. til kommunalt overvannsrør.
Det er kun tillatt å tilknytte eventuelt dreneringsvann fra kjeller til kommunalt overvannsrør.
3.8
Inspeksjonskum for avløpsvann
Plasseres innenfor eiendomsgrensen på den enkelte eiendom/stikkledning. Det skal benyttes
spylekum/stakekum av plastmateriale med minimum diameter Ø 200 mm, stigerør og tett lokk
med pakning (fortrinnsvis skrulokk). Stigerør og lokk skal ha rødbrun farge.
Samtlige påkoblinger eller forgreninger på eiendommen skal være oppstrøms
inspeksjonskummen for avløp. Der det er pumpeanlegg for avløp på eiendommen, kan
pumpekummen fungere som inspeksjonskum.
3.9
Inspeksjonskum for drensvann (tilknyttes kommunal overvannsledning)
Plasseres innenfor eiendomsgrensen på den enkelte eiendom/stikkledning. Det skal benyttes
spylekum/stakekum av plastmateriale med minimum diameter Ø 200 med mer, stigerør og tett
lokk med pakning (fortrinnsvis skrulokk). Stigerør og lokk skal ha sort farge.
Samtlige påkoblinger på den enkelte eiendom skal være oppstrøms inspeksjonskummen for
drenering.
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Krav til innmåling og registrering av nye ledninger

Før gjenfylling skal den utførende rørlegger fotografere alle påkoblingspunkter ved
bygningsvegg og minimum ett foto av åpen grøft ved påkoblingspunkt, slik at den tilkoblede
bygning kommer med på bildet. Baksiden av fotodokumentasjonen skal merkes med navn på
eier av bygning, adresse og dato når bildet ble tatt. Bilder skal vedlegges sluttrapport og
sendes SK, sammen med målsatt situasjonskart med tegning av rørtrase med samtlige
tilhørende komponenter (stakekum, stoppekran, tilknytningspunkt etc.)
Følgende skal tegnes inn på situasjonskartet med innmålt rørtrase:
•

•

Avstanden fra påkoblingspunktet til kommunal kum eller et annet referansepunkt, som
f. eks. bygningshjørne, grensemerke eller lignende.
Trasé for den enkelte private ledning videre inn mot bygning. Rør skal merkes med
materialtype og dimensjon.
Plassering av stoppekran, inspeksjonskum for avløp og drenering.

5

Krav til sluttrapport

•

Sluttrapport vedlagt sjekkliste og andre relevante vedlegg/dokumenter skal sendes SK
senest 3 uker etter at tiltaket er ferdigstilt. Dersom tiltaket omfattes av søknadsplikt etter Planog bygningsloven § 93, skal det også sendes inn anmodning om ferdigattest.
Ved nyanlegg kan ingen del av anlegget settes i drift eller tas i bruk, før det foreligger en
ferdigattest fra SK.
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