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HALDEN KOMMUNE KOMMUNALAVDELING TEKNISK
Tilleggsliste til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp:
1. Innføring Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og tilleggsliste til dette vil
ikke ha tilbakevirkende kraft. Reglement med tillegg trer i kraft ved politisk vedtak.
2. Alle abonnenter og utførende aktører av sanitæranlegg skal til enhver tid
overholde/forholde seg til reglementet og endringer av dette.
3. Reglementet håndheves av Halden kommune som ledningseier. Ved brudd på Normal
reglementet og tilleggsliste av utførende aktør kan Halden kommune unnlate å
behandle flere søknader om utførelse fra godkjent foretak. Ved brudd på reglementet
av abonnent kan kommunen stenge eiendommens vanntilførsel etter å ha vedtak i for
utvalg for Tekniske saker Eiendom og Havneforhold. Saken skal fremlegges så raskt
som mulig.
4. Private avløpspumpestasjoner skal være dokumentert tetthetsprøvd. Det er ikke tillatt å
benytte overløp på privat pumpestasjon. Pumpestasjonene skal være utstyrt med
alarm som varsler høyt nivå i avløpspumpestasjonen.
5. Det stilles krav til utførende aktør av utvendig VA – anlegg å inneha ADK sertifikat,
for å utføre arbeider på anlegg tilknyttet Halden kommunes ledningsnett.
6. Alle fritidsboliger som får godkjent innlagt vann skal ha vannmåler montert i frostfri
kum på stikkledningen. For fritidsboliger som er av en slik utførelse at vannledning
kan føres frostfritt inn og at vannmåler kan monteres frostfritt inne i fritidsboligen,
kan krav om utvendig kum fravikes. Fritidsboligen må tilfredsstille krav som
vinterisolert bolig
7. Forsikring mot tilbakeslag fra kommunalt ledningsnett. Minste tillatte nivå mellom
topp kommunal ledning og laveste vannlås i bygning må være 90cm.
8. Ved tilkobling til kommunale avløpsledninger med dimensjoner over 225mm skal
hovedledningen kjerenborres og påsettes Polva sadelgren. Utføres etter leveranørens
monteringsanvisning.
9. Minimumsfall for alle stikkledninger som fører avløpsvann skal være 10%o.
10. Alle eiendommer tilknyttet Halden kommunes ledningsnett skal ha utvendig
stoppekran på privat vannledning. Stoppekranen skal avsettes så nær hovedledningen
som mulig, og så langt det er mulig på egen eiendom. Hvis eiendommen ligger direkte

inntil vei/gate eller fortau skal stoppekranen avsettes så nær bygningen som mulig, og
monteres under gategutt.
11. Graving i kommunale veier og gater i Halden kommune skal utføres etter ny forskrift
for graving i vei og gater, for Halden kommune.
12. Alle eiendommer med vanntrykk over 6.bar bør montere reduksjonsventil.
13. Krav til omfyllingsmasser ved anlegg omfattet av dette reglement er knuste
friksjonsmasser i fraksjoner 8 – 12 eller 12 – 16.
14. Veiledende frostfri dybde i Halden kommune er 1,6m
15. Den enkelte abonnent er den juridiske eier og ansvarlig for sine stikkledninger fra og
med forgreningspunktet på de kommunale ledningene. Hvis flere er koblet på samme
stikkledning skal det foreligge tinglyst avtale som beskriver ansvarsforholdet.
16. For tilkobling av industri på kommunalt avløpsnett skal det inngås egen påslippsavtale
som beskriver avløpsvannets innhold. Avtalen skal også beskrive hva som ikke tillates
påsluppet det kommunale nettet.

GÅRDSKUMMER
Utførelse og kvalitet

Dersom overvannskum/gårdskum etableres skal følgende etterkommes:
Hensikt:
Alt overvann skal ledes til gårdskum før det slippes inn på stikkledning og/eller til kommunens
overvannsledning. Kummen skal muliggjøre vedlikehold av eiendommens drensrør og
overvannsledninger. Kummen skal være et kontrollpunkt for kommunen i sporing av feilkoblinger til
kommunens hovedledningsnett.
Utførelse:
Kummen skal etableres maks 2 m fra grunnmur/husvegg. Alt overvann som ikke skal håndteres på
egen eiendom skal føres til denne kummen i egne ledninger. For eksempel skal dreneringsrør,
taknedløp og/eller sluk på eiendommen føres til gårdskummen med egen ledning. Gårdskummen skal
være utført med sandfang og dykket utløp. Gårdskummen skal være av vanntett utførelse.
Kvalitet:
Material valg er fritt mellom betong, PVC eller PE.
• For betong er minimun diameter 650 mm, med støpt bunn (bunnseksjon) og alle tilslutninger
skal være med kjærneborret hull og det skal benyttes godkjente pakninger.
• For kummer i PVC eller PE utførelse skal det benyttes prefabrikert kum med minimums
diameter 400mm og alle tilslutninger skal være med kjærneborret hull og det skal benyttes
godkjente pakninger.
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