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• Sikre god kvalitet på alle anlegg 
som overtas til kommunal drift 
og vedlikehold

• Sikre at anlegg utført i egenregi 
kvalitetssikres på samme måte 
som eksterne anlegg

Overtakelse av VA-anlegg
Kvalitetssikring

Kontrollopplegg byggefase



3

• Innkalle til forhåndsbefaring med 
entreprenør  
 Ansvarlig for KS og 

driftsavdeling deltar også 
• Ta med oppdatert 

ledningskartverk 
• Skrive referat fra 

forhåndsbefaringen(e)
• Dersom alt er avklart etter 

forhåndsbefaringen kan 
forhåndsbefaringen godtas som 
ferdigbefaring

Overtakelse av VA-anlegg
Forhåndsbefaring
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Overtakelse av VA-anlegg

Sjekkliste før ferdigbefaring:
• Utfylte sjekklister for 

anleggsutførelse og innmåling av 
VA-anlegg foreligger

• Komplette innmålingsdata. Må 
være levert minst 14 dager før 
ferdigbefaring. Komplett (as built) 
kart skal være med på befaringen.

• Trykk og tetthetsprøving av vann-
og avløpsledninger og evt. kummer 
er utført og dokumentert 
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Overtakelse av VA-anlegg
Sjekkliste før ferdigbefaring

• Skjema for desinfisering av 
vannledninger med 
godkjent vannprøve

• Rørinspeksjonsrapporter for 
alle avløpsledninger

• Eventuelle skjema for andre 
sluttkontroller



6

Overtakelse av VA-anlegg
Sjekkliste på ferdigbefaring

• Fylle ut skjema for registrering av 
avvik og mangler som 
framkommer på ferdigbefaringen

• Skrive referat fra ferdigbefaringen 
og «avvik og mangelskjema»

• Før overtakelse skal avvik og 
mangler notert i skjemaet være 
behandlet og pålegg om utbedring 
være utført
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Overtakelse av VA-anlegg
Sjekkliste på ferdigbefaring

• Viktig at innmåling av 
ledningsanlegg foretas i åpen 
grøft, iht. va-norm.

• Når anlegget er formelt 
overtatt sendes kopi av 
overtakelsesforretning til 
ledningskartverket
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• Arrangere overtakelsesforretning 
på interne anlegg hvor 
driftsavdelingen er den utførende

• Prosjektleder er ansvarlig for 
overtakelsesforretning. Samme 
rutiner som for eksterne 
entreprenører

• Avvik/mangler
• Kartverk

Overtakelse av VA-anlegg
Sjekkliste på ferdigbefaring
Interne kommunale anlegg
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• 24.1 Overtakelsesforretning
• 24.2 Protokoll
• 24.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Overtakelse av VA-anlegg
Kontraktsstandardene

F. eks. NS 8406
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Overtakelse av VA-anlegg
Kontraktsstandardene

F. eks. NS 8406

• 24.4 Virkning av overtakelse:
a) Eventuell dagmulkt slutter å løpe
b) Risiko for kontraktsarbeidet går over fra E til BH
c) Plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret opphører
d) Reklamasjonsfrist (27.6) begynner å løpe
e) E skal sende sluttoppstilling og sluttfaktura
f) Sikkerhetsgarantier som E har stilt 

opphører/nedtrappes  i samsvar med pkt. 8
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Overtakelse av VA-anlegg
Sjekkliste før ferdigbefaring

• 24.5 Delovertakelse: Mulig for BH dersom avtalt 
særskilt med E

• 24.6 Byggherrens urettmessige brukstakelse: Ikke 
uten E samtykke. 
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Eksempel på bruk
Sluttkontroll
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning;             
PVC-U DN225 SDR 21 Lengde 200 meter:

Trykkrøving:  Se VA/Miljø-blad 25

Prøvetrykk:  

Eksempel på bruk

Dersom ikke MDP er 
oppgitt brukes 
trykklassen på røret; 
med høy 
sikkerhetsfaktor
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning; 
PVC-U DN225 SDR 21 Lengde 200 meter:

Eksempel på bruk
VA/Miljø-blad nr. 25

L=200
Dvs. Tillatt uttappet: 13,18 ltr
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning;                                    
PVC-U DN225 SDR 21 Lengde 200 meter:

Hovedprøve:

Eksempel på bruk
VA/Miljø-blad nr. 25

L=200
Dvs. Tillatt innpumpet: 1,06 ltr
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Eksempel på bruk

Brudd under trykkprøving 
av nyanlegg

Sikkerhetsrutiner
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Eksempel på bruk
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Eksempel på bruk
VA/Miljø-blad nr. 39 
Desinfisering
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• Oppfølging av sluttkontroll av vannledning; PVC-U DN225 SDR 21 
Lengde 200 meter:

Eksempel på bruk
VA/Miljø-blad nr. 39 Desinfisering

L=200
Dvs. Mengde 
NaOCl= 1,3 ltr

L=200
Dvs. Mengde 

Natriumthiosulfat
= 0,32 kg
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Eksempel på bruk
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VA/Miljø-blad nr. 31 
«Sikkerhet i kummer"

Påse gode sikkerhetsrutiner 
ved arbeid i kummer

Fallskader

Gassproblematikk

Brudd i armatur og 
deler

Biologisk og kjemisk 
eksponering, smittefare
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Overtakelse av VA-anlegg
Deltakelse på møter

• Tenke forebyggende i 
byggefasen

• Innkalle kvalitetsansvarlig til 
oppstartsmøte

• Kalle inn kvalitetsansvarlig til 
alle byggemøter og 
kvalitetsansvarlig vurderer 
hvilke møter som det er 
aktuelt å delta på
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• Vurdere innkomne planer og påse at 
disse er i tråd med kommunens 
krav:
 Tegninger
 Beskrivelser 

• Avklare ved oppstartsmøte:
 Kontrollopplegg, sjekklister

• Lage plan for byggemøtedeltakelse:
 Anleggets kompleksitet
 Entreprenørens kompetanse
 Tidligere erfaringer med aktøren(e)

Overtakelse av VA-anlegg
Kontrollopplegg byggefase
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• Bør komme på både anmeldte 
og uanmeldte besøk på 
byggeplassen

• Påse at utførelse er i henhold til 
planer og kommunens krav 

• Spesielt viktig å sjekke 
grunnforhold, masser i 
ledningssonen, rørenes 
plassering etc.

Overtakelse av VA-anlegg
Kontrollopplegg byggefase
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• Kontrollere at sjekklister er fylt ut 
etter hvert som anlegget skrider 
fram

• Følger opp/ rapportere eventuelle 
avvik

• Vurdere om avvik skal rettes opp 
eller aksepteres som fravik

• Fravik av betydning skal 
kompenseres til kommunen

Overtakelse av VA-anlegg
Kontrollopplegg byggefase
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• Sikre at krav stilt i 
kommunens VA-norm legges 
til grunn

• Avvik fra kommunens VA 
norm fritar ikke utbygger 
med mindre dette er skriftlig 
avtalt

Overtakelse av VA-anlegg
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• Et godt kvalitetssikringssystem 
sikrer at utførelsen og 
leveransen skjer i tråd med 
spesifiserte krav

• Kommunens 
kvalitetssikringssystem bør 
ligge åpent tilgjengelig, gjerne 
en del av VA-normen, som eget 
vedlegg

Overtakelse av VA-anlegg
Kvalitetssikringssystem
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