
Frode Clausen
E-post: frode.clausen@trondheim.kommune.no

Mob./Tlf.: 93086241/72546384

Trondheim kommune

Vann og avløp

Sanitærreglementet og viktige skjema: 
https://www.trondheim.kommune.no/tema/veg-vann-og-

avlop/vann-og-avlop/va-for-bedrifter-og-profesjonelle/



Krav om å sikre mot tilbakestrømning / tilbakesug fra 

privat til kommunalt vannledningsnett ble tatt inn i 

sanitærreglementet for Trondheim kommune allerede i 

1946, men lite fokus frem til 2005.

I 2015 fikk Trondheim kommune, sammen med de fleste 

kommuner i Norge, et forhåndsvarsel fra Mattilsynet  

om å sikre kommunalt vannett mot tilbakeslag / 

tilbakesug fra privat vannledningsnett.

Dette står også i drikkevannsforskriften § 4.

Den beste måten å få til dette på er å pålegge 

ledningseier å montere tilbakestrømningssikring  ut fra 

høyeste væskekategori på usikret installasjon.



Utfordringer

• Kartlegging og registrering av eksisterende 

industri / virksomheter.

• Tilsyn ved eksisterende anlegg.

• Det som var godkjent før, er dette fortsatt 

godkjent?



Bolig

•Krav til ventil i kategori 2 (EA).

Ved utvendig tappepunkt er det krav om ventil i

kategori 3 (CA).

•Husk ekspansjonskar. Dette skal monteres på 

kaldtvannsledningen, så langt fra 

vannvarmer / varmtvannsbereder som mulig. 



Eksp.

Kar



Godkjente ventiler for sprinkler, med eller uten 

tilsats, (Prinsippskisser).



Landbruket
Drikkekar for dyr i landbruket. (Kategori 5). Hvordan 

fungerer utstyret som finnes?

Drikkekar Suevia 1200 BEITE TRAU SUEVIA 400 - 1500 LITER



DeLaval drikkekar.

Felleskjøpet

P. Lindberg



Vanncontainer for dyr på beite



Eksempler på kategori 5

Honeywell Froster Radonett



Prinsippskisse for drikkevannsanlegg til dyr



Avhengig av at leverandører får sine ventiler /  

utstyr godkjent i henhold til NS-EN 1717.

Leverandøren må kunne vise til dokumentasjon på 

at ventilene er godkjent av et akkreditert uhildet 

godkjenningsorgan.



Trondheim kommune har kjøpt et verktøy / 

database som gjør oss i stand til å kartlegge 

virksomheter, følge opp pålegg på montering, 

dokumentasjon på montert og utførte servicer på 

ventiler i kategori 4.



Dispensasjon fra krav, med kravspesifikasjoner for 
dispensasjon.



Eksempler på dokumentert 
montering av 

godkjent tilbakeslagsventil







Noen eksempler på feil montert ventil.









Eksempel på riktig installert ventil i kategori 4



SPØRSMÅL ?


