VIKTIG INFORMASJON FRA VANN- OG AVLØPSSEKSJONEN
Avfallskvern
Forbud mot bruk av avfallskverner Det er nedlagt forbud av avfallskverner i
Haugesund, der vi har tvungen renovasjon.
Oppmalt husholdningsavfall inneholder mengder av organiske materiell, som under
nedbryting danner Hydrogensulfidgasser. Disse gassene er skadelige for de som
arbeider med avløpsvann, og gassene tærer opp rørene som transporterer
avløpsvann. Det er bakgrunnen for forbudet som ble vedtatt i Bystyret 11.11.1998.
som sak 106/98.
Vedtak:
Forbud mot kjøkkenavfallskverner tilknyttes offentlig avløpsnett i Haugesund. Det
nedlegges forbud mot installasjoner av kjøkkenavfallskverner i bygg tilknyttet offentlig
avløpsnett.
Vedtaket ble enstemmig vedtatt 11.11.1998.
Erstatningssaker ved oversvømmelse
Ved ekstreme nedbørsmengder kan det forekomme at det i deler av Haugesund ikke
er kapasitet nok i det kommunale avløpsnettet til å lede bort avløpsvannet. Dessverre
kan dette føre til at det trenger avløpsvann inn i kjellere i hus o.l. Det kan også være
andre grunner til at det oppstår kapasitetsproblemer på avløpsnettet.
Ved større ledningsbrudd på kommunale vannledninger kan det også strømme ut så
store vannmengder at vannet trenger inn i hus.
Skulle det oppstå en plutselig situasjon som nevnt ovenfor, er det viktig at
huseier (om det er mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig) forsøker å sikre verdier og
begrense skaden. Videre er det viktig å gi melding til Teknisk driftsenhet tlf. 95 26 52
95 snarest.
Dersom det oppstår skade på bygning eller innbo skal huseier normalt ta dette opp
med sitt forsikringsselskap. Forsikringsselskap har anledning til å kreve regress av
annen part.
Det vil i slike situasjoner være ønskelig at eier eller andre berørte parter har
anledning til å dokumentere skader ved hjelp av foto, video e.l. Ting det kreves
erstatning for skal dokumenteres.

Kloakklukt i bygninger
Det kan i perioder være kloakklukt i bygninger. Dette er svær ubehagelig og kan ofte
enkelt utbedres av beboere/vaktmester eller av rørlegger.
I det kommunale avløpsnettet kan det danne seg kloakkgasser som avgir sterk lukt.
For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om
at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen
fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakklukt kommer ut i
rommet hvor utstyret / sluket er plassert. Underdimensjonering eller feil utførelse av
avløpsanlegget i bygget kan også føre til at undertrykk i avløpsnettet suger ut vannet
i vannlåsen. I noen tilfeller viser det seg at vannlåsen er brutt ved at f.eks. renseplugg
(stakeplugg) i sluk mangler.
Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskelig å
oppdage uten å foreta TV - kontroll eller røyktesting av avløpsnettet.
For å unngå lukt i bygg har sanitærreglementet for Haugesund bestemmelser om
vannlås, dimensjoner på ledningsnettet og krav om at alle bygg skal ha lufting over
tak (for å få luftet ut ev. lukt og for å hindre utsuging av vann fra vannlåser som følge
av undertrykk).
Oppstår kloakklukt i bygget, anbefales det å etterfylle alle vannlåser med vann.
Skulle dette ikke være tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en
faglig vurdering av avløpsanlegget.
Det gjøres oppmerksom på at rotter som dør og blir liggende i bygg kan i lengre tid
avgi lukt som ligner kloakklukt. Rotter kan i gitte situasjoner også gnage hull i
eksisterende avløpsledninger og dermed forårsake luktproblemer gjennom slike hull i
rørene.
Ledningskart og påvisning av ledningstraseer
Vann- og avløpsenheten forvalter digitalt ledningskartverk over kommunale
ledninger. I tillegg arkiveres private anlegg i manuelt rørleggerarkiv.
Ledningskart produseres til konsulenter, rørleggerfirma, privatpersoner og de som
ellers måtte ha behov for dette. Kartet kan fås som papirkopi eller digitalt.
Opplysninger om private VA-anlegg gis på forespørsel enten ved direkte
henvendelse, telefon, mail eller fax til Teknisk driftsenhet.
Beliggenhet, høyder og annen egenskapsinformasjon for ledninger og kummer som
omhandles i kartet, må oppfattes som orienterende. Ledningskartet kan således ikke
betraktes som et juridisk bindende dokument. Påvisning av kommunale
ledningstraseer kan bestilles, og vil bli utført av Teknisk driftsenhet.

Private stikkledninger
Stikkledning er definert som vann- og avløpsledninger (rør) inkl. overvann
(dreneringsvann, takvann, overflatevann) fra kommunal hovedledning fram til bygget.
Stikkledningen eies og vedlikeholdes i sin helhet av eiendomseier. Dette vil si at
eiendomseier er ansvarlig for utbedring av defekter og eventuelle vannlekkasjer. Det
private ansvaret strekker seg til og med tilkoblingspunktet til kommunal ledning.
Stikkledningen skal være utført og vedlikeholdes iht. bestemmelsene i
sanitærreglementet for Haugesund.
Teknisk driftsenhet har målsatt skisse som viser hvor rørene er plassert og hvor
kummer og utvendig stoppekran for vann er plassert.
Stikkledninger må ikke overbygges ved bygging av garasje e.l. Skulle så skje
anbefales det at ledninger legges i varerør.
Det er videre viktig at kumlokk og utvendig stoppekran er tilgjengelig for vedlikehold.
Ligger deler av stikkledningen over naboeiendom skal det iht. sanitærreglement for
Haugesund være tinglyste erklæringer for dette, videre skal det være tinglysninger
der stikkledningen er felles med andre eiendommer.
Spørsmål om private stikkledninger kan rettes til vann og avløpsseksjonen for videre
opplysninger.
Pålegg ved lekkasje på vannledning
Teknisk driftsenhet har eget lekkasjeteam som arbeider kontinuerlig med lekkasjesøk
på vannledningsnettet for å avdekke lekkasjer på vannledninger. I noen tilfeller er
disse lekkasjene på den private stikkledningen
Lekkasjer på stikkledningen kan føre til skader på bygninger og andre installasjoner. I
tillegg fører lekkasjer til stort vannforbruk og sløsing med vann. Det kan også
medføre unødige kostnader for den enkelte abonnent.
Det kan i noen tilfeller være vanskelig for eiendomseier å vite om det er lekkasje på
deres vannledning. Det kan imidlertid ofte høres en liten suselyd fra vannledningene i
huset selv om det ikke foregår tapping. Skulle man oppdage slik suselyd bør en
undersøke nærmere hva årsaken kan være. Det anbefales at en da tar kontakt med
rørlegger.
Teknisk driftsenhet varsler huseier når det oppdages lekkasje på privat vannledning.
Det vil da bli sendt ut brev om krav for utbedring av vannlekkasjen. Kravet hjemles i
administrative bestemmelser i normalreglement for sanitæranlegg. Det vil bli gitt en
kort frist for utbedring av lekkasjen (vanligvis 14 dager, kortere i ekstreme tilfeller).
Det anbefales at huseier tar kontakt med eget forsikringsselskap ved en slik skade.

Rørleggermelding
Haugesund kommune har egen rørleggermelding.
Kun godkjente rørleggerfirma kan melde inn arbeider via rørleggermeldingen. Dette
gjelder nyanlegg/reparasjoner/rehablitering.
Rørleggermeldingen består teknisk beskrivelse/ferdigmelding og innmåling av det
arbeidet som er utført.
Når du fyller ut rørleggermeldingen er det viktig at du mellomlagrer denne lokalt hos
deg selv før du sender den videre. Den kan ikke sendes direkte på web!
Rørleggermeldingen sendes postmottak.teknisk@haugesund.kommune.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til Rørleggerkontrollør Lars Størksen, tlf: 52 74 32 82
/ 918 67 199.

