
1 Stiftelsen VA/Miljø-blad

1 FORMÅL
Foretak som forestår prosjektering av søknads-
pliktige tiltak, iht. PBL § 20-1, skal ha et kvalitets-
sikringssystem som sikrer og dokumenterer at 
krav gitt i PBL blir ivaretatt. 

Det skal i tillegg gjennomføres uavhengig kon-
troll når det foreligger viktige og kritiske om-
råder og oppgaver eller når kommunen krever 
det etter en konkret vurdering. Denne kontrollen 
skal foretas av ansvarlig, uavhengig foretak.

Formålet med dette VA/Miljø-bladet er å vise 
hvordan kontroll av prosjektering av VA – led-
ningsanlegg kan gjøres iht. byggesaksforskrif-
tens § 14 (1-8). Bladet gir eksempler på hva 
som kan være viktige og kritiske områder ved 
prosjektering av VA ledninger. Bladet gir også 
eksempler på kontrollpunkter som kan benyttes 
i en sjekkliste.

BEGRENSNINGER2
Dette VA/Miljø-blad viser eksempel på hvordan 
kontroll kan gjennomføres i henhold til SAK 10,  
§ 14. Det understrekes at kontrollen må tilpasses 
det konkrete tiltaket som skal gjennomføres.

FUNKSJONSKRAV3
1. Kontroll er obligatorisk for de områder som 

er definert i SAK 10 § 14-2. (viktige og kri-
tiske områder). Kontrollen skal være uav-
hengig og foretaket som forestår uavhengig 
kontroll skal ha sentral godkjenning.  I § 14-2 
er det satt fokus på bygningstekniske krav. 
Det kan være vanskelig å knytte disse direk-
te til VA - ledningsanlegg. I SAK 10 § 14-3 gis 
det anledning til å kreve uavhengig kontroll 
etter kommunens vurdering.

2. Ansvarlig søker skal utarbeide en gjennom-
føringsplan. Aktuelle kontrollområder skal, 
med bistand fra ansvarlig kontrollerende 
foretak, defineres i gjennomføringsplanen. 
Kontrollforetak skal også bistå ansvarlig sø-
ker med oppdatering og sluttføring av gjen-
nomføringsplanen. Gjennomføringsplanen 
skal ikke godkjennes av kommunen, men 
være grunnlag for utstedelse av tillatelser 
og ferdigattest, samt være et hjelpemiddel 
for kommunen ved planlegging av eventu-
elle tilsyn.

3. Foretak som søker ansvarsrett som pro-
sjekterende skal ha et obligatorisk kvalitets-

sikringssystem som sikrer at kravene i PBL 
oppfylles. Bruk av kvalitetssikringssystemet i 
prosjekteringen kan dokumenteres ved hjelp 
av sjekklister. Interne kontrolltiltak kan være 
egenkontroll eller sidemanns kontroll, pro-
sjektansvarlig/overordnet kontroll.

4. Kontrollen for viktige og kritiske kontrollom-
råder skal i nødvendig grad vise oppfyllelse 
av krav om helse, miljø, sikkerhet, tilgjenge-
lighet eller andre vesentlige forhold gitt i eller 
i medhold av plan- og bygningsloven.  

5. Dersom kommunen krever uavhengig kon-
troll, etter SAK 10 § 14-3, jmf. PBL § 24, skal 
kommunen klargjøre hva den ønsker særskilt 
kontrollert ved uavhengig kontroll i forhånds-
konferanse eller annen forhåndsinformasjon.

6. SAK 10 § 14-5 gir kommunen anledning til 
å ikke kreve uavhengig kontroll. Dette kan 
skje i tilfeller hvor uavhengig kontroll ikke er 
nødvendig for å sikre et godt resultat, f.eks. 
i forbindelse med prosjektering av enkle an-
legg med små dimensjoner og standardiserte 
løsninger og ved prosjektering av stikklednin-
ger, hvor prosjekteringen i stor grad består 
av preaksepterte løsninger.

7. Ved søknad om lokal ansvarsrett må kon-
trollforetaket dokumentere uavhengighet i 
forhold til foretaket som utfører det arbeidet 
som skal prosjekteres. Kriteriene for uavhen-
gighet er nærmere definert i SAK 10 § 14-1.

LØSNINGER4
4.1 GJENNOMFØRING AV                
 UAVHENGIG KONTROLL

Omfang av uavhengig kontroll vil være avhengig 
av tiltakets kompleksitet og størrelse. Større og 
kompliserte tiltak hvor konsekvensene av feil er 
store vil kreve mer omfattende kontroll enn små 
og enkle tiltak. Omfanget vil også være avhengig 
av hvor godt foretakenes kvalitetssikringssystem 
fungerer. Dersom kvalitetsikringssystemer funge-
rer godt kan gjennomføringen av kontroll skje på 
enklere måte.

Selve måten kontrollen foregår på skal fremgå av 
kontrollforetakets system. Kontrollen må planleg-
ges iht. kontrollforetakets system. Når kontrol-
len er utført skal kontrollerklæringer oversendes 
ansvarlig søker, som bruker dem som grunnlag 
for sluttføring av gjennomføringsplanen.

  Kontroll av viktige og kritiske områ-
der for prosjektering av VA hoved- og 
stikkledninger. Eksempel på sjekkliste
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4.1.1 UAVHENGIG KONTROLL    
 TILTAKSKLASSE 1

Ansvarlig kontrollerende skal:

a) kontrollere at prosjekterendes styringssystem 
inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet 
som utføres innenfor kontrollområdet i henhold 
til relevante krav i eller i medhold av PBL, og at 
disse er fulgt og dokumentert

b) enkel kontroll av utførelse

Det presiseres at kontrollerende har ansvar for å 
finne feil eller avdekke avvik, og å melde fra, men 
kontrollerende er ikke ansvarlig for kvaliteten i 
det som prosjekteres.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at pro-
sjekterende foretak har rutiner i sitt system som 
ivaretar de krav som stilles i PBL, og at disse er 
fulgt og dokumentert. Det er ikke snakk om en 
gjennomgang av systemet, men bare sjekk av de 
aktuelle rutinene. 

Kontrollforetaket skal ikke foreta kontrol av pro-
sjekteringen, men bare at den foreligger, at den 
er tilstrekkelig for at utførende foretak kan gjen-
nomføre utførelsen.

Dersom kommunen, ved enkle tiltak, velger å 
ikke benytte uavhengig kontroll, med hjemmel 
i SAK 10 § 14-5, er det viktig at prosjekterende 
foretak har et godt kvalitetssikringssytem som er 
i bruk og lett dokumenterbart. I slike tilfeller skal 
ansvarlig prosjekterende selv avgi samsvarser-
kæring om at arbeidet er kvalitetssikret iht. PBLs 
krav.

4.1.2 UAVHENGIG KONTROLL    
 TILTAKSKLASSE 2 og 3

Kontrollen skal gjennomføres på fagområder 
som er nevnt i SAK 10 § 14-2 og § 14-3 og i over-
ensstemmelse med ansvaret til ansvarlig kontrol-
lerende etter SAK 10 § 12-5. Kontrollen skal angis 
i gjennomføringsplanen, iht. SAK 10 § 5-3, og 
beskrives i søknad om ansvarsrett for kontroll.

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering skal 
kontrollere:

a) at ansvarlig prosjekterendes styringssystem 
inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbei-
det som skal utføres innenfor kontrollområdet i 
henhold til relevante krav i eller i med hjemmel 
i plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og 
dokumentert  

b) at kvalitetssikringen er gjennomført og do-
kumentert i samsvar med styringssystemet og 
relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.  

c) at utarbeidet konsept gir tilstrekkelig grunnlag 
for detaljprosjektering  

d) at detaljprosjekteringen er tilstrekkelig som 
produksjonsunderlag for utførelsen.  

Kommentarer
SAK 10 § 14-2 definerer at kontroll skal gjennom-
føres innen fagområder som: bygningsfysikk, 

konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsik-
kerhet. I tillegg sier SAK 10 at uavhengig kontroll 
skal skje på ”viktige og kritiske områder”.

For enkle, ordinære og standardiserte VA - led-
ningsanlegg kan det være et diskusjonsspørsmål 
hvorvidt slike anlegg berøres av fagområdene 
definert i SAK 10 § 14-2. 

Dersom kommunen ønsker uavhengig kontroll 
kan dette benyttes med hjemmel i SAK 10 § 14-3.

•	 Uavhengig kontroll skal legges på et hen-
siktsmessig nivå i forhold til den dokumenter-
te kvalitetssikringen og bruken av standarder. 

•	 Kontrollen må ta utgangspunkt i foretakenes 
kvalitetssystemer for å se om relevante krav 
i PBL er lagt inn i sjekklister og andre doku-
menter som blir brukt i tiltaket.

•	 Deretter kontrolleres at kvalitetssystemet er 
brukt i tiltaket og at dokumentasjon på bruk 
foreligger.

•	 Kontroll om prosjekteringsgrunnlaget gir 
et tilstrekkelig grunnlag for utførende til å 
bygge tiltaket.

Kontroll av store og kompliserte tiltak vil være 
mer omfattende enn enklere tiltak. Store pro-
sjekter har ofte flere faser (forprosjekt, detalj-
prosjekt). Kontrollen vil da ta utgangspunkt i 
forprosjektet og kontrollere forutsetningene og 
bakgrunnen for disse. Kontrollen i detaljprosjek-
teringen vil være om det er samsvar med forut-
setningene i forprosjektet og om arbeidsgrunn-
laget som overleveres utførende foretak gir god 
nok beskrivelse.

4.2 SLUTTKONTROLL

Uavhengig kontrollforetak skal avslutte kontroll-
arbeidet med en sluttkontroll. Sluttkontrollen be-
står av en rapport hvor kontrollerende oppsum-
merer kontrollarbeidet med en kort beskrivelse 
av hva som er kontrollert og hvordan kontrollen 
er dokumentert. Rapporten skal også inneholde 
avviksbehandling og at alle avvik er lukket. Rap-
porten skal sendes ansvarlig søker og danne 
grunnlag for sluttføring av gjennomføringspla-
nen. Dokumentasjonen skal ikke sendes kom-
munen, men kommunen kan kreve å få se denne 
dokumentasjonen dersom den vil føre tilsyn. 

4.3 KRAV SOM STILLES I PBL

Ved gjennomføring av søknadspliktige tiltak stil-
les det krav om at tiltaket skal planlegges slik at 
krav stilt i plan og bygningslov med tilhørende 
forskrifter tilfredsstilles. 

I det følgende er det henvist til aktuelle krav som 
PBL stiller til et ordinært VA-anlegg.

Overordnede krav i plan og bygningsloven, PBL:

•	 Krav til ansvarlig prosjekterende: § 23-5.
•	 Krav til kvalitetssikring og kontroll: § 24-1.
•	 Krav til sikringstiltak, HMS: § 28-2.
•	 Krav til tekniske installasjoner og anlegg:        

§ 29-6.
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Krav stilt i byggteknisk forskrift, TEK:

Kapittel 15 Installasjoner og anlegg, Del III 
Utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg:
§ 15-8
Generelle krav:
Vannforsynings- og avløpsanlegg skal prosjekte-
res og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet iva-
retas. Ledningsnett skal prosjekteres og utføres 
slik at forventet levetid for anlegget oppnås:
•	 Tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.
•	 Effektivt og sikkert mht. drift og vedlikehold.
•	 Bestandige mot termiske, mekaniske og kje-

miske påvirkninger.
•	 Sikres mot frost.

§ 15-9
Vannforsyningsanlegg ved ledningsnett:
•	 Tilstrekkelig dimensjon og trykk, inkl. brann-

vann.
•	 Drikkevannskvalitet, ikke avgi helseskadelige 

stoffer.
•	 Tilstrekkelig tetthet med maksimalt trykk.
•	 Ledningsnett skal sikres mot tilbakestrøm-

ning, inntrengning eller tilbakesuging av 
urene væsker, stoffer eller gasser.

§ 15-10
Avløpsanlegg med ledningsnett:
•	 Tilstrekkelig dimensjon slik at avløpsvann 

bortledes slik at god hygiene og helse ivare-
tas.

•	 Bortledning av  overvann og drensvann uten 
oversvømmelse.

•	 Anlegg skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekka-
sje og avløpsledning skal være selvrensende 
og ha nødvendige punkter for inspeksjon og 
rengjøring.

•	 Byggverk skal sikres mot oversvømmelse 
pga. høy vannstand eller overtrykk i ledning.

•	 Ikke sjenerende lukt.
•	 Overvann, herunder drensvann, skal i størst 

mulig grad infiltreres eller på annen måte 
håndteres lokalt for å sikre vannbalanse og 
unngå overbelastning på avløpsanlegget.

4.4 FORSLAG TIL KONTROLL -  
 PUNKTER 

I det etterfølgende er det gitt eksempel på kon-
trollpunkter som kan benyttes ved prosjektering 
av VA - ledningsanlegg. Listen er ikke utfyllende 
og ment som veiledende.

1 FORBEREDENDE ARBEIDER
•	 Eiendomsforhold avklares, naboer varsles.
•	 Trafikkavviklingsforhold avklares.
•	 Kabeletater, fjernvarme, annen infrastruktur 

etc. avklares.

2 KART OG TEGNINGER
•	 Situasjonskart/plankart er tegnet inn på opp-

datert grunnkart.
•	 Profiltegninger - lengdeprofil foreligger.

 
 

 

   
•	 Grøftesnitt - ledningers plassering i grøft.
•	 Kum og detaljtegninger (1:20).

3 DIMENSJONERING
•	 Dimensjonering av vann- og avløpsledninger 

er dokumentert og i samsvar med norm. Krav 
til slokkevann ivaretatt. Kapasitetsberegnin-
ger. Styrkeberegninger. Krav til selvrens.

•	 Materialvalg avklares.
•	 Provisorisk anlegg vurdert/ prosjektert.
•	 Planlagt og dimensjonert i forhold til overord-

nede planer.

4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
•	 HMS ivaretatt iht. forskrifter.
•	 Estetikk og orden.

5 KUMMER
•	 Kumtegninger tegnet iht. kommunens krav.
•	 Vurdert behov for nedstigningskum eller 

inspeksjonskum.

6 REDUKSJON/TRYKKFORSTERKNING
•	 Behov for reduksjon eller trykkforsterknings-

anlegg for vann er avklart.
•	 Reduskjon eller trykkforsterkningsanlegg er 

prosjektert iht. kommunens krav.

7 GRUNNFORHOLD/GRØFTER
•	 Opplysninger om grunnforhold er tilstrekkelig 

til å etablere trygt anlegg.
•	 Eventuelle forurensninger i grunnen sjekket 

(deponi, avfall, oljetanker, m.m).
•	 Grøfter er prosjektert iht. forskrift om graving 

og avstivning av grøfter (best. nr. 151).
•	 Forhold til andre ledninger, kabler etc. er 

avklart.

8 BENSIN/OLJEUTSKILLER
•	 Bensin oljeutskillere er prosjektert iht. kom-

munens krav.

9 FETTUTSKILLER
•	 Fettutskiller er prosjektert iht. kommunens 

krav.

10 AVLØPSPUMPESTASJONER
•	 Behov for avløpspumpestasjon er avklart.
•	 Avløpspumpestasjon er prosjektert iht. kom-

munens krav.

11 PLAN FOR SLUTTKONTROLL
•	 Tetthetsprøving.
•	 Desinfisering av vannledning.
•	 Rørinspeksjon.
•	 Spyling og rensing.

12 UTSLIPP-/PÅSLIPPSTILLATELSE
•	 Det er søkt om utslippstillatelse/ påslippstil-

latelse. Må foreligge før detaljprosjektering 
gjennomføres.
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13 INNMÅLING AV VIKTIGE PUNKTER
•	 Anboring.
•	 Forgrening.
•	 Utvendig stoppekran.
•	 Kummer/stakepunkter.
•	 Retningsforandring.
•	 Midlertidig avslutning av ledning.

14 MERKING
•	 Merking av ledninger i samsvar med kommu-

nens krav.
•	 Det skal monteres utvendig anvisningsskilt 

for utvendig stoppekran.

15 UTKOBLING/OMKOBLING LEDNINGER
•	 Utkobling/omkobling av gamle ledninger iht. 

kommunens krav.

16 VARSLINGSPLAN/SPERREPLAN
•	 Godkjent varslingsplan foreligger.

4.5 EKSEMPEL PÅ PUNKTER SOM    
 KAN BENYTTES I EN    
 SJEKKLISTE 

I det etterfølgende er gitt eksempler på punkter 
som kan benyttes i en sjekkliste.

1 GRUNNFORHOLD OG BÆREEVNE
•	 Foretatt befaring på anleggsstedet?
•	 Behov for grunnundersøkelser?
 Bunnforsterkning?
 Alternative løsninger med grunne grøfter  
 eller NoDig-metoder vurderes ved   
 vanskelige grunnforhold.
•	 Fundament, sidefylling og beskyttelseslag iht. 

kommunal norm?
•	 HMS-forhold er beskrevet i samsvar med NS 

3420 og arbeidstilsynets forskrifter, best. nr. 
151, ”Graving og avstivning av grøfter”.

•	 Tilbakefylling, vegfundament, og slitelag iht. 
vegmyndighetens krav?

2 VA-TEKNISKE LØSNINGER
•	 Dimensjonering utført på grunnlag av  verifi-

sert dimensjoneringsgrunnlag?
 Vannledninger:
 Det skal tas hensyn til vanlig forbruk,   
 brannvann, trykkstøt og driftstrykk.
 Avløpsledninger:
 Kapasitetsberegninger. Krav til selvrens.
•	 Materialvalg vurdert og begrunnet?
 Det skal tas hensyn til materialets evne til  

 
 

 
      

 å tåle trykkstøt, styrke mht. jordlast og  
 trafikklast, samt korrosjons- og slitasje 
 motstand.
•	 Behov for kummer?
 Vannkummer: Størrelse, funksjon,   
 armatur og deler. Konsoller tilstrekkelig    
 dimensjonert?.
 Avløpskummer: Nedstigningskum eller  
 inspeksjonskum, funksjon.
•	 Forankringsløsninger i kum og i grøft vur-

dert?
 Strekkfaste løsninger vurdert?
•	 Overvannshåndtering avklart?
 Økte regnintensiteter.     
 Avrenningskoeffisienter.
•	 Helhetsløsning vurdert med ”friske øyne” av 

sidemannskontrollør?

3 ESTETIKK OG ORDEN
•	 Plassering av riggplass. Fremkommelighet 

for trafikk og fotgjengere. 
•	 Anleggsslutt: Beplantning, rekreasjonsverdi, 

fremkommelighet for fotgjengere.

4 PROSJEKTDOKUMENTER
•	 Kravspesifikasjon (beskrivelse) rutinemessig 

gjennomgått?
 Kravspesifikasjon med standardtekster  
 fra NS 3420, kontraktsvilkår etter NS 8405  
 eller NS 8406.
•	 Tegningsmateriell utarbeidet iht. kommunens 

krav?
 Alle arbeidstegninger må foreligge før  
 utførende starter arbeidet.
•	 Framdriftsplan vurdert?
 Tiltakets framdriftsplan vurdert realistisk  
 for å kunne tilfredsstille kvalitetskravene  
 som er beskrevet i prosjektdokumentene. 

5 PROSJEKTUTTALELSER
•	 Prosjektdokumenter/løsninger gjennomgått 

og godkjent av tiltakshaver?
•	 Uttalelse/godkjenning fra offentlige etater?
 Aktuelle offentlige etater er kommunens  
 tekniske avdeling og evt. brannvesen, el- 
 verk, kraftleverandører, vegeier dersom  
 anlegget ligger i veg.
•	 Forhold til berørte grunneiere avklart?
 Nabovarsel bør kunne avklare forholde 
 ne, mens det er nødvendig med skriftlige  
 avtaler der grunneier blir direkte berørt  
 av arbeidene.
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