
Standard abonnementsvilkår  

Lokale tillegg Stavanger kommune 
Standard abonnementsvilkår Tekniske bestemmelser og Administrative bestemmelser, utgitt av 
KS/Kommuneforlaget AS, gjøres gjeldende i Stavanger kommune fra 01.01.2020 med følgende 
tillegg/presiseringer. 
 
Administrative bestemmelser 
Presisering   
Pkt 1.3 Definisjoner - Offentlig vann- og avløpsanlegg 
Stavanger kommune overtok eierskap av, og ansvar for, den delen av eksisterende stikkledning som 
ligger under offentlig gate eller vei fra 01.07.2012. Offentlig fortau defineres som del av vei. 
Ved utskiftning av stikkledning under offentlig gate og vei settes ned stoppekran på vannledning og 
spyle- og drenskum på avløpsledningene. 

Tekniske bestemmelser 
Vannforsyning 
Tillegg til: 

Pkt 2.2 Tetthetskrav 
Dersom tetthet ikke kan dokumenteres ved trykkprøving skal galvaniserte ledninger 
skiftes i sin helhet. 

Pkt 2.3.2 Legging av vannledning i grøft 
Frostfri dybde er 130 cm 

Pkt 2.6 Vannmålere 
I nybygg og bygg som rehabiliteres skal det monteres vannmålerkonsoll i alle 
selvstendige boenheter 

Generelt: Hver eiendom skal kun ha en stikkledning tilkoblet kommunal hovedledning.  
Avløp 
Tillegg til: 

Pkt 3.1.2 Overvanns- og drensledninger 
Ved påslipp av overvann til offentlig ledningsnett skal det legges opp til fordrøyning 
ihht kommunens til enhver tid gjeldende praksis 

Pkt 3.1.3 Fellesledninger 
I soner som er definert som «lettsepareringssoner» gjelder egne regler for separering 
av stikkledninger. Se også pkt 2.7.1 Administrative bestemmelser 

Pkt 3.2.5 Stake-/spylepunkt 
Alle stikkledninger for avløp skal være utstyrt med utvendig stakepunkt. 
Stakepunktets stigerør skal være 200 mm eller mer. 

Pkt 3.2.7 Drenskum 
Takvann skal ledes til drenskum eller egen sandfangskum. 

Pkt 3.2.8 Pumpekum 
Pumpeanlegg skal godkjennes ihht kommunens til enhver tid gjeldende praksis. 
Godkjenning skal foreligge før montering. 

Pkt 3.2.9 Tilknytning til hovedledning 
Alle stikkledninger skal tilknyttes offentlig ledning utenfor kum. 

Pkt 3.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra hovedledninger og inntrengning av høyvann 
For å hindre inntrengning av høyvann må sluk for overvann og spillvann plasseres 
høyere enn største høyvannstand, minimum kote +3. 

Pkt 3.7.1 Olje- og bensinutskillere 
Olje- og bensinutskillere skal monteres med prøvetakingskum 


