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Tekniske krav
Se standard abonnementsvilkår - tekniske bestemmelser og 
VA-norm for Moss kommune. 
I tillegg gjelder følgende særbestemmelser for Moss kommune.

GENERELT:
Alle stikkledninger skal legges frostfritt, i Moss kommune er frostfri dybde satt til 
1,60meter. Alternativt kan stikkledninger på ledningsnettet isoleres

Ved tilkobling av privat stikkledning til kommunal kum eller  hovedledning, skal det 
kjernebores. Det må benyttes godkjent pakning for rørgjennomføring, refererer til 
VA-miljøblad nr. 9.

Det tillates kun en tilkobling/anboring pr. eiendom.

VANNLEDNINGSNETT:
Det skal installeres vannmåler på alle private stikkledningsnett for uttak av 
kommunalt vann. 

For tilknytningsledning <50mm kreves det prefabrikkert leddforbindelse eller annen 
fleksibel forbindelse mellom PEL-rør og hovedledning. 

Minste tillatte avstand mellom anboringer/tilknytninger på kommunal 
hovedvannledning er 100cm. Dette for å lette arbeidet med peiling/lekkasjelytting.

Private stikkledninger skal markeres med peiletråd av type PN 1,5mm2  flertrådet 
isolert kobbertråd. Peiletråden må tapes langs PEL-røret og endene skal festes til 
hovedledningens peiletråd og til eiendommens innvendige rør ved vannmåler.

Det er forbudt å forurense drikkevann og vannforsyningssystem. Det skal installeres 
nødvendig tilbakeslagssikring etter bestemmelser i NS-EN 1717. Dette er særlig 
aktuelt for vaskehaller, eiendommer med sprinkelanlegg, svømmehaller, vannbårne 
varmeanlegg osv.

Kommunestyret i Moss kommune vedtok den 17.9.2020 
Revidert utgave av standard abonnementsvilkår fra 2017 
og særbestemmelser for vann og avløp. 



AVLØPSNETT:
Avløpsvann som må pumpes til kommunens ledning skal trykkutjevnes i en egen 
kum eller med tilsvarende godkjent løsning.

Vannavstand i lavest montert vannlås, innvendige kummer og tanker på eiendommen 
må ligge minimum 900mm over nærmeste tilhørende overløp på kommunal 
hovedledning. For ny bebyggelse langs sjøen er laveste tillatte kotehøyde satt til 
+3,40meter for lavest beliggende vannlås, sluk eller lignende. Dette for å hindre 
oversvømmelse av sjøvann på kommunal hovedledning og tilbakeslag inn på privat 
eiendom.

For ny bebyggelse, vesentlig utvidelse eller underbygging av eksisterende bebyggelse 
i områdene langs Vansjø er laveste tillatte kotehøyde satt til +28,90meter for lavest 
beliggende vannlås, sluk eller lignende. Dette for å hindre oversvømmelse av 
flomvann på kommunal hovedledning og tilbakeslag inn på privat eiendom. 

Det tillates ikke felleskum for spillvann og overvann.

Krav til private avløpsrør:



Øvrige bestemmelser
Se standard abonnementsvilkår - administrative bestemmelser. I tillegg gjelder 
følgende særbestemmelser i Moss kommune.

STENGING AV KOMMUNALE LEDNINGER:
Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpstransporten som skyldes arbeider 
på kommunale ledninger, skal gjøres kjent på forhånd til berørte abonnenter. 

Ved øyeblikkelig stengning av vannforsyningen på grunn av akutte hendelser eller 
arbeid på kommunens vannledninger, varsles berørte abonnenter så snart som mulig. 
Informasjon vil bli sendt med SMS fra kommunens varslingsverktøy til berørte 
abonnenter.

Stenging av kommunal vannledning på grunn av arbeider på private stikkledninger, 
kan bare utføres av Moss kommune etter bestilling fra godkjent foretak. 
Tidspunkt for stenging avtales av godkjent foretak med Moss kommune og foretaket 
plikter å varsle abonnenter som berøres av stengingen. Utgifter til stenging av 
kommunal vannledning vil faktureres abonnenten.

KAPASITETSVURDERING AV SPRINKELANLEGG O.L:
Ved kapasitetsvurdering for nye sprinkelanlegg må tiltakshaver beregne kapasitet ved 
hjelp av ledningsnettmodell. Moss kommune stiller sin modell til disposisjon.
Behov utover tilgjengelig kapasitet på kommunalt ledningsnett må prosjekteres og 
bekostes av tiltakshaver.

OPPHØR AV TILKNYNING (PLUGGING):
Når private stikkledninger for vann og avløp ønskes omlagt eller på annen måte 
settes ut av drift, skal disse plugges i tilkoblingspunktet på kommunens 
hovedledninger eller der hvor kommunen anviser. Godkjent foretak bestiller 
vannavsteng av Moss kommune og gjennomfører pluggingen. Kommunen skal 
kontrollere pluggingen før grøft lukkes.

PÅSLIPPETS BESKAFFENHET
Det henvises til standard abonnementsvilkår - administrative bestemmelser avsnitt 
3.12. I tillegg skal det ikke tilføres væsker eller stoffet til kommunens avløpsanlegg 
med pH lavere enn 6, eller høyere enn pH 10. Temperaturen på væsker som tilføres 
kommunalt avløpsanlegg skal ikke overskride 50 0C.

UAVHENGIG EKSTERN KONTROLL:
Ved søknad /anmeldelse av sanitæranlegg kan kommunen i noen tilfeller stille krav 
om ekstern kontroll av prosjektering og/eller utførelse. Kontrollen gjennomføres i 
samsvar med veiledning fra Direktoratet for byggkvalitet.



Egne notater:
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