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Vedlegg 1. Forklaring av betegnelser og forkortelser. 
 

Uttrykk Forklaring 
 
Juridiske 
betegnelser etc. 

 

Kommune I denne VA-normen benyttet om anleggseier, dvs synonymt om 
kommune og vannverk 

VA-ansvarlig Den personen hos anleggseier (kommunen eller vannverket) som er 
delegert ansvaret for VA-anleggene 

PBL Plan- og bygningsloven 

Tiltakshaver Den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som 
tiltaket utføres på vegne av (byggherre) 

ADK Sertifikat for anlegg, drift, kontroll av VA-anlegg 

SØK Ansvarlig søker etter PBL 

PRO Ansvarlig for prosjektering etter PBL 

KRP Ansvarlig for kontroll av PRO etter PBL 

UTF Ansvarlig for utførelse etter PBL 

KUT Ansvarlig for kontroll av UTF etter PBL 
 
Planbegrep 

 

VAO-plan Vann-, avløp- og overvannsplan 
 
Vannbetegnelser 

 

Vann I VA-sammenheng oftest drikkevann 

Spillvann Brukt vann fra husholdninger, industri etc. 

Overvann Regnvann eller smeltevann som ikke har trengt ned i grunnen 

Avløp felles Rørsystem for både spillvann og overvann 
 
Rørmaterialer 

 

Duktilt støpejern 
(GGG) 

Støpejern tilsatt kuleformede grafittpartikler. Mindre sprøtt enn 
grågods. Redusert sprekkfare. 

Grått støpejern, Støpejernsrør av grågods. Benyttes ikke i nyanlegg 

PVC Polyvinylklorid. Materialet benyttes til rør, kummer m.m 

PVCU PVC uten mykner. Materialet benyttes til rør, kummer m.m 

PE Polyetylen. Materialet benyttes til rør, kummer m.m. 

PP Polypropylen. Materialet benyttes til rør, kummer m.m 

GRP Glassfiberarmert umettet polyester. Benyttes i rør, kummer m.m 

Nordic Poly 
Mark 

Nordisk kvalitetsmerke for plastrør 

  



VA-norm for Nedre Romerike                 Side 2 av 2 
Vedlegg 1 Forklaring av betegnelser og forkortelser 

 

  bbm/11.7.2019 

  

Uttrykk Forklaring 
 
VA-komponenter 

 

VA-anlegg Vann- og avløpsanlegg 

Armatur Ventiler og andre manøver- og overvåkingsorgan i VA-anlegg 

Mottakskontroll En dokumentert vurdering ved mottakelsen av en leveranse at 
leveransen er i overensstemmelse med kontrakt 

Minikum Kum med liten diameter; ikke for nedstigning av person 

Nedstigningskum Kum med diameter >1,2 m; beregnet for nedstigning av person 

Fallkum Kum konstruert for å dempe energien i vannet som er i røret 

 
Diverse 

 

CE Europeiske standarders godkjenningsmerke 

NS Norske standarders godkjenningsmerke 

NS-EN Felles europeisk standard som også er tatt inn som ny NS 

Pr NS Forslag til norsk standard 

Pr EN Forslag til europeisk standard 

  

FDV Forvaltning, drift og vedlikehold 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


