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Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. januar 2007 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 
6, § 77, § 81, § 82, § 84 og § 106a. Gjennomfører delvis EØS-avtalen vedlegg IV nr. 17 (direktiv 2002/91/EF). Stadfestet av 
Kommunal- og regionaldepartementet 9. september 2009 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for 
tekniske regler (EØS-høringsloven) § 4.
 EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

I
Kunngjøring av nytt kapittel XI i forskrift 26. januar 2007 nr. 96 om endring i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 

om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) stadfestes med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 101 
om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) § 4 og gjengis som kunngjort:

Kap. XI. Vannforsynings- og avløpsanlegg

§ 11-1. Vannforsynings- og avløpsanlegg

Vannforsynings- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Vannforsynings- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at anlegget gir de ytelser som er forutsatt 
og tåler de indre og ytre belastninger som normalt forekommer. Vannforsynings- og avløpsanlegg skal 
prosjekteres og utføres med tilstrekkelig tetthet mot lekkasjer. Materialer skal ha tilfredsstillende bestandighet 
mot forekommende termiske, mekaniske og kjemiske påvirkninger og skal være vurdert med hensyn til 
virkninger på omgivelsene.

Vannforsynings- og avløpsanlegg skal tilrettelegges for drift og vedlikehold. Lekkasje skal være lett å 
oppdage.

Vannforsynings- og avløpsanlegg skal sikres mot frost.

§ 11-2. Vannforsyningsanlegg

Anleggene skal prosjekteres og utføres slik at vannkvaliteten ikke forringes. Materialer skal ikke avgi 
sjenerende eller helsefarlige stoffer.

Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke 
vannbehovet for husholdninger, næringsvirksomhet, institusjoner o.l., samt til alminnelig brannslukking.

Levering av vann til næringsvirksomhet og brannslukking kan være begrenset av lokale forhold.

§ 11-21. Ledningsnett for vannforsyning

Vannledning skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasjer ut av ledningen ved maksimalt forekommende 
driftstrykk.

Ledningsnettet skal sikres slik at tilbakestrømming eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke 
kan finne sted. Dette gjelder også for tilbakesuging og tilførsel av vann fra andre vannkilder og installasjoner.

§ 11-3. Avløpsanlegg

Avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvann kan bortledes i takt med tilført vannmengde, og 
slik at god hygiene og helse ivaretas.

Avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår unødig oversvømmelse eller sjenanse i form 
av lukt.

Overvann skal infiltreres, fordrøyes eller bortledes slik at det ikke oppstår skade eller ulempe ved 
dimensjonerende vannmengde. Vannmengde større enn dimensjonerende vannmengde skal på annen måte 
søkes ledet bort med minst mulig skade eller ulempe for miljø og omgivelser.

§ 11-31. Ledningsnett for avløp

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A76
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A76
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A777
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A781
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A782
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A784
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1985-06-14-77/%C2%A7106a
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/32002l0091
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-17-101
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-17-101/%C2%A74
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1992-11-27-109/kapxix
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31998l0034
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/31998l0048
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2007-01-26-96
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1997-01-22-33
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-17-101
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2004-12-17-101/%C2%A74


Utskrift fra Lovdata - 18.04.2017 15:52

 
Stadfestelse av forskrift 26. januar 2007 nr. 96 om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), nytt kapittel 

XI
Side 4

Avløpsledninger skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasjer ut av ledningen ved normal bruk. Ledningsnettet 
skal virke uten tilstopping. Avløpsledninger skal normalt være selvrensende og ha nødvendige punkter for 
inspeksjon og rengjøring.

Bygninger skal sikres mot oversvømmelser på grunn av høy vannstand eller overtrykk i avløpsledninger, 
normalt ved at lavest liggende vannlås skal ha nødvendig høyde over innvendig topp på hovedledning i 
forgreningspunktet.

§ 11-4. Kommunale vilkår ved opparbeidingsplikt etter pbl. § 67

Ved opparbeiding etter plan- og bygningsloven § 67 kan kommunen stille vilkår om løsninger og produktvalg 
så langt det er nødvendig for å sikre rasjonell drift og vedlikehold av anlegget.

II
Stadfestelsen trer i kraft straks.
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