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Saksopplysninger: 
Norsk VA-Norm er en standardisering av arbeid og utførelse av arbeider innen Vann og 
avløpssektoren. Normen er utarbeidet i felleskap av medlemskommunene i 
bransjeorganisasjonen Norsk vann, i henhold til VA- miljøblad og er tatt i bruk av de fleste 
kommuner. Noen typiske eksempler på hva normen omhandler: 
-Oversikt over hjemmelsdokumenter, lover og forskrifter som styrer fagområdene 
- Krav til utførelse/standardisering av grøftearbeider, rørarbeider, materialvalg og 
utførelse.etc. 
-Kart innmålingskrav ved anbudsarbeider, samt arbeider ved egenproduksjon. 
-Nasjonal norm med muligheter for lokal tilpassing. 
-Utførelse, dimensjonering og dokumentasjonskrav satt i et ferdig utviklet og tilgjengelig 
system. 
 
 
Vurdering: 
Innføring av Norsk VA-Norm vil sikre at arbeid innen VA sektoren, (både internt og eksternt 
utført) blir gjort etter gjeldende lovverk og beste praksis. 
For kommunen vi dette bety sikkerhet, enklere gjennomførbarhet samt reduserte kostnader 
over tid. 
-Detaljerte beskrivelser ved anbud vil bli unødvendig (henviser kun til norm) 
-Anbud/innkjøp/kontroll kan enklere utføres av også ikke-VA faglig personell. 
-Enhetlig utførelse av VA arbeid på tvers av kommunegrenser. 
-Normen vil sammen med allerede innførte bestemmelser satt i standard abonnementsvilkår 
for vann og avløp, og VA-Miljøblad, sørge for at Holtålen kommune har komplett beskrivelse 
og vedtak på krav til utførelse av VA anlegg som utføres i kommunal regi. 
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Innstillingens økonomiske konsekvenser med evt. budsjettendring: 
Ingen økonomiske konsekvenser for innføring. 
 
 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
 
 
 
Kopi til: 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Holtålen kommune innfører Norsk VA-Norm, som en del av sin standardisering av  
utførelseskrav for selvkosttjenestene vann og avløp. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.08.2019 sak 92/19 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Holtålen kommune innfører Norsk VA-Norm, som en del av sin standardisering av 
utførelseskrav for selvkosttjenestene vann og avløp. 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 05.09.2019 sak 27/19 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Holtålen kommune innfører Norsk VA-Norm, som en del av sin standardisering av 
utførelseskrav for selvkosttjenestene vann og avløp. 
 


