
Private stikkledninger – praksis i Bærum

Pålegg
Samarbeid ved ledningsfornyelse

Private vannlekkasjer
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Produktkvalitet
Råd/krav

Grensesnitt mellom offentlige og private ledninger
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Utbedring av private stikkledninger

Avløpsledninger

Krav til utbedring oppstår som regel 
som følge av anleggsvirksomhet på

Vannledninger

Krav til utbedring oppstår som regel 
som følge av påvist lekkasjesom følge av anleggsvirksomhet på 

kommunale ledninger
Stikkledninger inspiseres 
Grunneiere tilskrives dersom feil

Vi oppnår ikke det forventede resultat 
ved kun å utbedre kommunale 
ledninger dersom de private også er

som følge av påvist lekkasje
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ledninger dersom de private også er 
dårlige 

”Samarbeid” ved offentlig ledningsfornyelse

Kommunen gjør:
Gjennomfører rørinspeksjon på privat avløpsledning
Etablerer nye grenpunkt på avløp
Etablerer nye klammer for vannledning
Fører ledninger ut av vei/grøft (avhengig av veistandard). Grunneier er varslet om 
at ansvaret for tilknytning og ledning fortsatt blir privat
Varsler/pålegger grunneier om nødvendig utbedring
Gir enkel informasjon om rehabiliteringsmetoder

Vi gjør videre: en del hatter ved strømperenovering
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Vi gjør ikke: stiller krav til at vår entreprenør skal påta seg arbeid for den 
private



Vi bør tilskrive grunneier etter utførelse 
titid- garantitid
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Dagens praksis ved utbedringer på private avløpsledninger
Stort sett i forbindelse med anleggsarbeid

Brev 1 – til alle

Prosjektinformasjon

Brev 3 – til tilknyttede 
eiendommer med feil på 
stikkledningerProsjektinformasjon

Kommunale rettigheter i 
eksisterende trase
Innarbeidet et varsel om pålegg  
iht til forvaltningslov og hvordan 
gjennomføre arbeider på privat 
stikkledning. 
Antatt framdrift

Brev 2 – til alle

Pålegg om utbedring med frist 
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Fremdrift
Entreprenør 
Provisorier
Framkommelighet
Kontaktpersoner



Brosjyre legges med brev 1
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Endret prosedyre ved pålegg fra høsten 2011

Brev 1 endres til en ”mykere” linje med varsling om utbedring av stikkledning
Brev 3 erstattes av en saksprosess i vårt saksbehandlingssystem

1. Henvendelse hvor ledningens tilstand beskrives og at tiltak bør gjennomføres
2.Manglende respons: telefonisk purring på utført arbeid dersom respons uteblir
3. Fortsatt manglende respons: varsel om pålegg i ht forvaltningsloven
4. Fortsatt manglende respons etter 3 uker: pålegg om utbedring
5. Fortsatt manglende respons etter fristens utløp: varsel om forelegg eller 
fullbyrdelse, jfr pbl 32.6 og7
6. Fortsatt manglende respons: tvangsfullbyrdelse

Når et vedtak om pålegg er fattet, har mottaker klageadgang. Dette gir en 
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saksprosess mot klagenemden



Dagens praksis ved utbedringer på private vannledninger

Trinn 1 
Varselskort i postkasse

Trinn 2 
Telefonisk henvendelse

Trinn 3
Varsel om feil på stikkledning – anmodning om utbedring
Vedlegg
Kartutsnitt
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Kartutsnitt
Tilbakemelding om utført utbedring på privat stikkledning
Brosjyre ”Stopp vannlekkasjene”

Varsel om utbedringer på private vannlekkasjer
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Brosjyre som omtaler følgende 
hovedpunkter:

Hvordan lekkasjer på private ledninger 
oppdagespp g
Hvorfor utbedringer er påkrevd
Ansvar og plikter som ledningseier
Abonnementsvilkår og forskrifter
Hvordan man går frem for å utbedre 
skaden
Hva som skjer dersom man unnlater å 
utbedre anlegget
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Praksis…

Trinn 4
Telefonisk henvendelse

Trinn 5 
Pålegg om utbedring av feil på vannledning med frist

Når et vedtak om pålegg er fattet, har mottaker klageadgang. Dette gir en 
saksprosess mot klagenemden

Trinn 6
Bekreftelse på mottatt dokumentasjon
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Bekreftelse på mottatt dokumentasjon



Saksprosess PÅL
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Saksprosess PÅL
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Produktkvalitet
Råd og krav

Produkter
Typegodkjent hyllevare

Entreprenører (gule sider)
Godkjente entreprenørforetak

Krav
Standard abonnentvilkår
Dy=110mm

Godkjente entreprenørforetak
Rørleggerfirmaer
Spesialfirmaer

Råd
Rehabiliteringsmetoder, oppgraving, 
strømper, punktgraving, utblokking
Di=90mm

Hjelpemidler
Typetegninger
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Hva med endringer av overflaten over tid –veien øker i 
bredde og trafikkmengde

Private tilknytninger til offentligePrivate tilknytninger til offentlige 
ledninger i hovedvei
Privat ansvar ved brudd
Høytrafikkert vei med 90-100.000 biler i 
døgnet

Er det riktig at private skal hefte for 
dette?
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Hva med kampen om grunnen ?

Forhold til eksisterende private ledninger - David mot Goliat

Kommunen har retningslinjer og et regelverk som sikrer ledningene i forhold 
til byggverk og kabler/fjernvarme som legges i grunnen
Men hva med private ledningseiere – disse er å regne som amatører i dette 
markedet 

Hvor får de hjelp når det etableres kabler etc over private ledninger? Kostnader 
ved vedlikehold?
Hvordan skal de forholde seg
Privatrettslige regler
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g g
Avstandskravet i sanitærreglementet?
TEK 10 § 15 d



Hva med private fellesledninger?
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Private fellesledninger – når noen setter seg på bakbena
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