Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i
uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune
Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010.
Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan-og bygningsloven, Forurensningsloven,
Forurensningsforskriften, Forskrift om miljørettet helsevern, Drikkevannsforskriften, Lokal
forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg på Jæren, Sanitærreglementet og VA-norm samt
betingelser fra eier av kommunalt ledningsnett.

1 Virkeområde
Retningslinjene gjelder vann- og avløpsløsninger for fritidsboliger med og uten innlagt vann,
samt boliger i spredt bebyggelse, i Sandnes kommune. Retningslinjene gjelder i tillegg til
gjeldende lover, forskrifter, reglementer og normer.

2 Definisjoner
Innlagt vann: Som innlagt vann regnes vann som ledes i rør gjennom vegg/tak/gulv.
Midlertidig innlagt vann for eksempel via hageslange eller cisterneanlegg (inn eller utvendig)
regnes også som innlagt vann.
Punktutslipp: Utslipp av avløpsvann til terreng via utslagsvask eller sluk inne.
Gråvann: Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til
avløpsvann fra kjøkken, bad og vaskerom (ikke toalettavløp).
Svartvann: Avløp fra toalett.
Enkeltutslipp: Utslipp fra enkeltstående hus eller hytte.
Fellesanlegg: Lednings- og/eller renseanlegg som er felles for to eller flere eiendommer.
Trykkavløp: Anlegg hvor avløpsvannet transporteres med vakuum eller trykk til det kommunale
ledningsnettet/felles private renseanlegget.

3 Generelle bestemmelser
3.1 Planlegging
Det stilles krav om fellesanlegg for vann og avløp så sant det er mulig. Kommunen
setter avgresning på område for felles anlegg i hver enkelt sak.
Det må lages beskrivelse av felles privat vann- og avløpsanlegg som skal vedlegges
byggemelding.
Vann- og avløpsanlegget skal dimensjoneres for det maksimale antallet eiendommer i
feltet som kan tilknyttes kommunalt avløp/felles renseanlegg.
Det skal angis særskilt på kart hvilke ledningsstrekk som skal bygges i første omgang,
dersom utbygging er tenkt i flere byggetrinn.
Det gis ikke dispensasjoner til nye enkeltutslipp i eksisterende hytteområder hvor det er
plankrav for nye tiltak, er tettbygd (dvs. mer enn 7 hus/hytter innen et definert område)
eller det er mulig med tilknytning til, eller planer om, offentlig eller felles privat vannog avløpsanlegg.
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For å sikre tilfredsstillende VA-anlegg må det tas kontakt med Sandnes kommune
v/kommunalteknikk for vurdering av avtalebehov.

3.2 Fellesanlegg
3.2.1 Eierskap
Kommunen skal i hver enkelt sak vurdere om et fellesanlegg skal være privateid eller
overtas til offentlig drift- og vedlikehold.
Kommunen krever av driftsmessige årsaker å forholde seg til en juridisk enhet som står
som eier til et felles privat ledningsanlegg/behandlingsanlegg, både ved tilknytning
offentlig avløp eller utslipp til felles privat anlegg. Det skal etableres et felles vann- og
avløpsselskap som står for planlegging, utbygging og drift av anlegget.
3.2.2 Driftsavtale
Det skal foreligge driftsavtale med godkjent firma for drift av hele anlegget.
Driftsavtalen skal være bindende og kan bare løses ved tillatelse fra Sandnes kommune,
kommunalteknikk.
Bekreftelse på driftsavtale skal foreligge før tilknytning til kommunalt VA-nett eller
utslippstillatelse kan godkjennes.

3.3 LNF-områder
Ved bygging av ledningsanlegg og andre VA-installasjoner skal en velge de løsningene
som medfører minst inngrep i naturen.
Kommunen kan kreve at ledninger legges i grunne grøfter og med trykkavløpssystem.
Alle typer tiltak i LNF-områder, og i 100-meters belte til sjø og vassdrag, skal i
utgangspunktet behandles hos byplanmyndighetene.
Kommunalteknikk mottar utslippssøknader/byggesøknader og videresender aktuelle
saker til byplan for vurdering/behandling av eventuell plansak. Søker må legge ved
beskrivelse av følgende i forhold:
vann og avløpsanlegget
hvilke inngrep som er nødvendige for montering/legging, og hvordan
tilbakeføring til naturtilstand er tenkt utført
Situasjonskart
Snitt ved inngrep i naturen/terrenget
Bilder av byggeområdet og ledningstraseer
Godkjente enkeltanlegg/fellesanlegg opp til 7 enheter i forbindelse med
erstatningshytter eller rehabilitering av eksisterende utslipp, som ikke vil medføre
vesentlige terrenginngrep eller endring av terrenget slik at det ikke kan føres tilbake til
naturtilstand, kan behandles hos byggesak. Det kan likevel være aktuelt med behandling
av fellesanlegg under 7 enheter hos byplan, dersom det anses som nødvendig i forhold
til type løsning, område og andre brukerinteresser.
Dersom kjøring i terrenget er nødvendig i forbindelse med bygging av vann- og
avløpsanlegg, må det innhentes tillatelse fra parkavdelingen iht. lov om motorisert
ferdsel i utmark.

3.4 Eksisterende regulerte hytteområder
For bygging av nye vann- og avløpsanlegg i eksisterende regulerte hytteområder vil det
kun bli tillatt med fellesanlegg. Det må lages beskrivelse av vann- og avløpsanlegg for
hele det regulerte området.
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Kommunen kan kreve at vann- og avløpsanlegget skal omfatte et større område enn
reguleringsplangrensene, dersom det er flere hus/hytter som naturlig hører til samme
utslipps-/tilknytningspunkt.
Det må vurderes om vann- og avløpsanlegget medfører krav om mindre vesentlig
reguleringsendring eller en dispensasjon. Saken legges fram for byplan som vurderer
hvordan saken skal behandles.

3.5 Nye hyttefelt
Nye reguleringsplaner:
Vann- og avløpsforhold, inkludert brannvann, skal være et tema på oppstartsmøte.
Avtaler skal være et tema på oppstartsmøte.

3.6 Søknader, meldinger
Det skal sendes søknad om byggetillatelse, samt eventuelle dispensasjon(er), for alle
ledninger/VA-anlegg i et område. For områder med felles ledninger/anlegg skal det
leveres felles bygge-/dispensasjonssøknad.
Ved fellesanlegg skal det sammen med søknaden leveres en oversikt over samtlige
medlemmene i VA-selskapet med gårds-, bruks- samt festenummer som omfattes av
søknaden.
Ved tilknytning til offentlig anlegg må nye abonnenter søke kommunen om
sanitærabonnement.
Ved privat vannverk må det innhentes nødvendige tillatelser fra Mattilsynet.

3.7 Krav til utførelse
3.7.1 Generelt
Alt arbeid skal utføres iht. Sandnes kommunes sanitærreglement og VA-norm.
Innvendige sanitærarbeider og stikkledninger, som ikke er medtatt i en opprinnelig
byggesøknad, skal byggemeldes.
Overvann (takvann og drensvann) tillates ikke tilført kommunal spillvannledning eller
avløpsrenseanlegg, men skal ledes til terreng.
Dokumentasjon av VA-anlegg skal utføres iht. VA-norm og sanitærreglementet.
Kuleventiler tillates ikke på anlegg med grunne grøfter eller trykkavløp.
3.7.2 Trykkavløp
Det skal være automatisk alarmvarsling via telefon til serviceselskap med responstid
maks 3 timer dersom det oppstår feil ved felles pumpestasjoner.
Alle felles private pumpestasjoner skal utstyres med buffertank for min. 3 timers
oppholdstid ved maks. time. Alternativt skal det etableres overløp til sjøen med min. 5
m dykking under middelvannstand, eller at det installeres magnetventil på
vannledningen som bryter vanntilførselen til området dersom vannstanden i
pumpesumpen overstiger innslagsnivå for pumpen. Ved utslipp av urenset avløpsvann
via overløp til resipient skal kommunen og fylkesmannen varsles umiddelbart.
Ved bruk av mangnetventil for sikkerhet ved pumpestans må det være samsvar mellom
vannabonnenter og abonnenter tilknyttet felles pumpestasjon, samt at hovedvannledning
inn til området må legges tilstrekkelig nær pumpestasjonen.
Dersom optimal dimensjonering av et trykkavløpsanlegg er i strid med gjeldende
sanitærreglement, VA-norm og Va-datablad, har kommunen anledning til å stille andre
betingelser til utførelse. Kommunen vil vurdere avvik fra gjeldende bestemmelser i
aktuelle enkeltsaker.
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3.7.3 Grunne grøfter
Ledninger i grunne grøfter skal sikres mot frost med for eksempel isolasjon og
varmekabler.
For ledninger som legges i terreng og som ikke blir belastet med trafikk bør av estetiske
hensyn overdekkes slik st de til enhver tid ikke er synlige i terrenget. Overdekning kan
gjerne skje ved bruk av stedlige masser, oppmalt vegetasjon.
Ledninger som kan bli belastet med trafikk må sikres mot skader. Tiltak for å hindre
skader må vises i byggesøknad/planer.

4 Tilknytning til offentlig vann og avløp
4.1 Tilknytning
Tilknytningen skal skje i kum foran kommunalt vann- og avløpsnett.
Eiendommer kan bli krevd tilknyttet privat eller offentlig vann- og avløpsanlegg.
Høyereliggende bebyggelse må påregne lokal trykkøkning.
Den kommunale vannledningen er beregnet for levering til vanlig husholdningsbruk.
Kommunen kan gjennomføre kontroll både av kvalitet og av korrekt tilkobling.

5 Hytter med innlagt vann, uten tilknytning til offentlig avløp
For hytter med innlagt vann uten tilknytning til offentlig avløp gjelder bestemmelsene i
Forurensningsforskriften og Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Jærregionen.

6 Hytter uten innlagt vann
6.1 Utvendig tappested
For hytter uten innlagt vann er det ikke tillatt med utvendig tappested for sommer- eller
helårsvann med tilknytning til offentlig vann.

6.2 Gråvannsutslipp
Direkte utslipp av sanitært avløpsvann tillates ikke. Gråvannsutslipp fra innvendige
utslagsvasker eller sluker skal ledes til utvendig sandfilterkum, eller tilsvarende, før utslipp.

6.3 Krav til toalettløsning
Følgende toalettløsninger tillates ved nyetablering eller vesentlig oppgradering:
6.3.1 Biologisk avløpsfritt toalett
Avløpsfrie biologiske toalett der fullverdig kompostering forutsettes. Ferdig kompostert avfall
fra biologiske toaletter kan benyttes som jordforbedringsmiddel på egen hyttetomt eller fraktes
til godkjent avfallsplass. Eventuell overskuddsvæske fra biologiske toaletter skal ledes tilbake
til kompostbeholderen.
6.3.2 Forbrenningstoalett
Toalettløsningen skal være dimensjonert med stor nok kapasitet slik at kravet om avløpsfrihet
alltid sikres.

7 Tilsyn
Kommunen er tilsynsmyndighet for disse retningslinjene.
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