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Vi tilbyr kompetanse og kvalitets produkter
for det landbaserte industrisegment:
1. Systemløsninger 
2. Konkurransedyktige priser 
3. Komplette pakkeløsninger 
4. Engineering 
5. Service -dekning over  hele landet
6. Et komplett lager 
7. Raske svar 
8. Rendyrket ”skaffevare” leverandør 

Froster AS er et norsk eiet industrirelatert ingeniør og 
salgsfirma.

Klar til service for krevende brukere!
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Hva er NS-EN1717
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Felles Europeisk regelverk utarbeidet for sammen med det enkeltes 
lands lovverk, skal beskytte mot tilbakestrømning slik at drikkevannets 
kvalitet trygges helt frem til forbruker.

• Grunnprinsipp:

• Jo farligere situasjonen er, desto bedre beskyttelse.

• Skal beskytte både internt og eksternt.

• Beskyttelse skal installeres så nært det potensielle               
risikopunkt som mulig.

• Beskyttelsesutstyret skal kontrolleres/testes regelmessig

• For å finne riktig sikkerhets nivå deler vi mulig forurensing i 5 
KATEGORIER



Status i Norge - Sanitærforskrifter
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KS har utarbeidet felles tekniske og administrative bestemmelser og har 
anbefalt at disse vedtas av samtlige Norges kommuner «Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp» fra 2008

”Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret mot tilbakestrømning 
i henhold til NS-EN 1717. Sikringsutstyr skal iht. standarden finnes både:

- på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne ledningsnett, og

- rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.

Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger”

Eks. på kommune-innføring
"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp»

Dette er en videreføring av "Normalreglement for sanitæranlegg" og er nå gjeldende i
Porsgrunn kommune etter vedtak i Bystyret den 12.03.2009. Reglementet er utgitt av
Kommuneforlaget as, Oslo, og fås kjøpt der (www.kommuneforlaget.no). Alle entreprenører
og rørleggere med oppdrag i Porsgrunn kommune plikter å gjøre seg kjent med dette
reglementet.



Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, kap. 2.4
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2.4 Sikring mot forurensning
Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrenging
av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også
for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder.
Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk forandring
av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon.
Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig
desinfiseres i samråd med kommunen.
Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret
mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717. Sikringsutstyr skal iht.
standarden finnes både
• På alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne 

ledningsnett, og  rett etter innvendig hovedstoppekran og før første 
avstikker.

• Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. For 
eksisterende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser 
det nødvendig etter en nærmere risikovurdering.

Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes
dersom
• det skjer i henhold til beskrivelse i NKF og Norsk Vanns VA/Miljøblad
nr. 61
• det er gitt tillatelse fra aktuell etat i kommunen
Vannledning må ikke legges gjennom ledninger eller beholdere e.l. som
kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som inneholder smittestoffer
eller giftige kjemikalier. Vannledning må ikke legges i rom hvor ledningene
kan utsettes for skade.
Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av utløpet
skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvannstilførsel.
Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 61.



Status i Norge – TEK 10

© Froster AS 7

• NS-EN 1717 innført i TEK 10

TEK 10 §15-9 pkt 2b: 
Ledningsnettet må være sikret mot tilbakestrømning av urene væsker, stoffer, gasser eller vann 
fra annen vannkilde eller installasjon. 

Aktuelle sikringstiltak fremgår av NS-EN 1717

Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav
til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning,  fremkommer av  
VA/Miljø-blad nr. 61 «sikring mot  tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dette betyr i praksis at alle nye installasjoner skal følge NS-EN1717
 alle  nyprosjekterte anlegg trigger disse forskriftene 

 For eksisterende installasjoner trer det i kraft ved endring av eksisterende 
opplegg
 Det betyr at  i alle installasjoner hvor rørlegger utfører arbeid, trigges disse forskriftene 



NS-EN 1717 implementert i «Standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp»
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• «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» er vedtatt som de nye 
sanitærforskriftene i flesteparten av Norges kommuner. Da kreves det fra alle VVS- og VA 
aktører å etterleve disse kravene

• Etter vedtak vil forskriftene ha juridisk kraft
• Kravene har tilbakevirkende kraft



Status i Norge – Mattilsynet
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• Mattilsynet fører tilsyn med det kommunale vann-nettet:



Bergen Kommune - Status
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KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE FOR KOMMUNALE 
AVLØPSPUMPESTASJONER 

VANN- OG AVLØPSETATEN 

6. UTGAVE 

februar 2012 

Sanitærinstallasjoner :

Stikkledning for vann med internt røropplegg og armatur skal utføres i henhold til 

"Sanitærreglement for Bergen kommune".  Arbeidene skal utføres av godkjent rørlegger 
innen gjeldende tiltaksklasse. 

Det skal etableres sikring mot tilbakestrømning i henhold til VA/Miljøblad 61 "UTV 
Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger".  For 
avløpspumpestasjoner gjelder tilbakeslagssikrings utstyr type AA Uinnskrenket 
luftgap.



Bergen Kommune - Status
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• Sanitærreglement for Bergen kommune
• Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
• Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER
• (Rev. jan. 2013)

For Del 2 gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske
bestemmelser, utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund. Det blir supplert med
utfyllende bestemmelser. Der det er motstrid mellom Standard abonnementsvilkår 
og Bergen kommunes egne bestemmelser gjelder kommunens egne bestemmelser.

3.3 Sikring av vannforsyning mot forurensing
• Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakesuging eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne 

sted
• Tilbakestrømningssikring kreves i henhold til VA/Miljø-blad 61, UTV Sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til 

drikkevannsledninger.



NS-EN1717 deler opp forurensing i 
5 kategorier: 
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Kategori 1 – Vann som skal brukes til drikkevann, og som kommer direkte fra et 
fordelingssystem for drikkevann

Kategori 2 – Væske som ikke utgjør noen helserisiko for mennesker. Væsken 
anses å være egnet for konsum, men kan ha endret smak, lukt, farge eller 
temperatur (oppvarming eller nedkjøling)

Kategori 3 – Væske som utgjør en viss helserisiko pga. nærvær av et eller flere 
skadelige stoffer

Kategori 4 – Væske som utgjør en helserisiko pga. nærvær av et eller flere giftige 
stoffer* radioaktive, mutagene eller kreftfremkallende stoffer

Kategori 5 – Væske som utgjør en helserisiko pga. nærvær av mikroorganismer 
eller virus

*Grensen mellom kategori 3 og 4 er i prinsipp LD 50 = 200 mg/kg kroppsvekt iht. 
Community document 93/21 EEC, datert 27 april 1993 



EKSEMPLER PÅ BRUK-NS-EN1717
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Kategori 1 Rent drikkevann

Kategori 2 -EA–Vann fra VV bereder, eller andre drikkelige vesker som 
kaffemaskiner, brusmaskiner etc. ( alle former for drikke )

Kategori 3 -CA –DA – Vann med Ikke «giftige» tilsettingsmidler som 
bilvaskeanlegg, lukkede vann-kretsløp med tilsetninger (sentralvarme - isvann til 
AC)

Kategori 4 -BA – Vann med tilsetningsstoffer som inneholder «dødninghode/giftig» 
merking –prosessanlegg-Sprinkleranlegg(glykol) – vanningsanlegg i drivhus / 
nedgravd – kjemiske laboratorium 

Kategori 5 -AA –nærvær av mikroorganismer eller virus –
Pumpestasjoner/renseanlegg - offentlige svømmebasseng - slakteri/kjøtt-
bearbeidende industri - oppvaskmaskin(kantinedrift) - kirurgisk 
behandling/obduksjon - mikrobiologiske laboratorier – driftshus/gård-
drikkevannsanlegg til dyr

*Grensen mellom kategori 3 og 4 er i prinsipp LD 50 = 200 mg/kg kroppsvekt iht. 
Community document 93/21 EEC, datert 27 april 1993 



Kategorier (Sanitærreglement for Trondheim Kommune Del 2. Administrative 
og tekniske normer)
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VA/Miljøblad nr. 61:
Under revisjon
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 Blant annet revideres følgende punkter:
 Ønske om å gå ned på krav i pumpestasjon fra kat. 5 til kat. 4

 Ble avvist med overveldende flertall i faggruppen

 Det skal ikke fires på kravene ihht. NS-EN1717

 Kommer til å bli krav til utførelse / sertifisering av  kat. 5 moduler
 Mange «heimesnekra» moduler har dessverre ødelagt for ryktet til AA/AB -Moduler

 Sikring av våt-sprinkleranlegg  med nettvannsforsyning går i retning av 
kat. 4  - BA 
 Har vært gjenstand for ulik vurdering fra forskjellige aktører

 Tydeligere retningslinjer kommer

VA/Miljøblad nr. 61:
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 Opplæring av saksbehandlere / ressurser

 Kartlegging av risikoabonnenter
 Det må skaffes oversikt  av hvilke trusler som er tilkoblet vann-nettet

 INFORMASJON til VVS / VA aktører
 Det må brukes ressurser på å informere de lokale aktørene 

 Det må sendes ut infobrev til risikoabonnentene  hvor  de plikter å gjøre 
rede for hvordan de har sikret seg

 Påfølgende krav til utbedring av anlegg

 TETT OPPFØLGING AV RISIKOABONNENTER 

Kommunenes utfordring:
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Lillesand kommune - Sanitærforskrifter
Beskrivelse sanitærforskrifter Lillesand Kommune
Lillesand kommune innførte standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser med tilhørende tilleggsbestemmelser og skjema 
med virkning fra 01.09.11.
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg 
juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Tekniske bestemmelser distribueres ikke fritt, men må 
kjøpes gjennom Kommuneforlaget. Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med 
tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
Kort om de mest vesentlige punktene i bestemmelsene:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser
Dette heftet tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. 

De nye bestemmelsene gjelder fra vedtakelsestidspunktet, både for eksisterende og nye abonnenter. Det betyr at huseier er ansvarlig 
for eventuell ombygging av sitt sanitæranlegg til strengere tekniske krav (tilbakevirkende kraft). For eiendommers vanntilkobling 
innføres det skjerpede krav til tilbakeslagssikring (NS-EN 1717). For avløpsledninger settes det krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt på 
hovedledningen og opp til laveste innvendige vannlås. Dette innebærer et betydelig større ansvar på abonnentene for sikring av egne anlegg mot for eksempel 
tilbakeslag. Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp. Det vises samtidig til en rekke forhold 
kommunen ikke har ansvar for, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side (pkt 3.14).
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser
Merk spesielt pkt. 2.4, vedrørende sikring mot forurensning av drikkevann (NS-EN 1717 nevnt ovenfor). Det vises til en godkjent 
forenklet utgave i VA – Miljøblad nr 61 – Sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske til drikkevannsledninger.
Bestemmelsen har hjemmel for tilbakevirkende kraft, med hovedfokus mot industriforetak. Overvann tillates ikke ledet til kommunalt avløpsanlegg 
uten samtykke fra kommunen. Overvannet og takvann skal primært håndteres på egen eiendom og infiltreres i grunnen (pkt. 3.1.2). Pkt. 3.5 setter krav til 90 cm 
overhøyde fra påkoblingspunkt og til laveste monterte vannlås.
Tilleggsbestemmelsene
De omtalte heftene dekket ikke alle behov og det er derfor laget noen tilleggsbestemmelser. For rørleggerforetakene er det blant annet utarbeidet enkle tabeller som 
forteller hvilke søknadsrutiner, skjema og tegningsdokumentasjon etc, som kreves ved forskjellig rørleggerarbeid. En viktig del av tilleggsbestemmelsene er også en 14 
punkts liste med krav til private avløpspumpestasjoner.
Det vil bli krevd koordinatinnmåling av alle påkoblingspunkt, utvendige stengeventiler og kummer etc., med en målenøyaktighet på +/- 0,10 meter. Kote + 3,0 er fastsatt 
som største høyvannstand ut fra prognoser for havnivåstigning.
Felles søknadsskjema og skjema for ferdigmelding
Det innføres to nye skjema som imøtekommer kravet om egen søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og som skal brukes i forbindelse med arbeid på 
vann- og avløpsanlegg.
Registrering av vannmålere håndteres etter den enkelte kommunes reglement.
Orientering til abonnentene
Bestemmelsene er ikke å betrakte som en forskrift i forvaltningslovens forstand. Bestemmelsene blir å betrakte som avtalevilkår 
hvor kommunen og abonnentene er parter i et kommunalt monopol med tvungen tilknytning. Det er viktig at abonnentene er kjent 
med avtalevilkårene.
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Bokn kommunestyre vedtok i møte den 10.02.2009 å innføre ”Standard abonnementsvilkår for vann og 
kloakk” som skal ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med 
tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg.
Vilkårene skal sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann og avløpsanlegg. 
Abonnementsvilkårene består av administrative og tekniske bestemmelser.

Følgende sakses fra formålsparagrafen:

”Fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen som eier av offentlig vann og avløpsanlegg og 
leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann og avløpsanlegg. Dette omfatter også det 
gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann og 
avløpsanlegg. 
Stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en 
betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs - og utstyrskvalitet” 

Innføring av abonnementsvilkårene innebærer at vilkårene vil gjelde for eksisterende og nye 
abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde 
vilkårene eller ikke.

Vilkårene vil omfatte alle private vann og avløpsanlegg tilknyttet offentlige vann og avløpsanlegg. Jfr. Pkt.1.2 
i ”Administrative bestemmelser”.

I tillegg til Standard abonnementsvilkår vil alltid Forbrukerkjøpsloven og Drikkevannsforskriften gjelde i tvistesaker 
mellom vannverkseier og abonnent.

Opplysninger om tekniske bestemmelser kan fås ved henvendelse til teknisk seksjon

Som del av abonnementsvilkårene er det innført krav om ”Rørleggermelding” for alle nye tiltak som omfattes av 
vilkårene.



Combi-anti-pollution check 
valve Figure 145

Anti-pollution check valve 
Figure 158 and 159

available as in-line anti-pollution check xivalve 
and lockable combination check valve

extremely hydrodynamic design, thereby 
xireducing the necessary actuating pressure to 
xijust 10 mbar

suitable for circulation systems

including test device to DIN 1988 for required 
xifunctional testing of the check valve

completely in gunmetal, resistant to 
xiaggressive water

KEMPER anti-pollution check valve EA

KEMPER controllable anti-pollution 
check valve EA shields drinking 
water against non-potable water up 
to and including fluid category 2

Quality is our standard · since 1864



KEMPER CA pipe disconnector

body made of gunmetal completely

stainless steel and high-quality plastic used 
xifor inside parts

an easy to replace cartridge

short built-in length

easy to operate 

Figure 362

KEMPER CA pipe disconnector shields 
drinking water against non-potable 
water up to and including fluid 
category 3

Quality is our standard · since 1864



KEMPER ´Füll-Matic´ heating filling stations

comfortable heating system filling and refilling 
xithrough permanent connection

safe, as standardised according to DIN EN 1717

compact frame size by integrating shut-off,
sediment separator, reducing valve, manometer
and pipe disconnector CA or backflow preventer BA

constant refill pressure through integrated xireducing 
valve

connection facility for all common pipe systems

simple servicing through integrated shut off

DVGW certified

Figure 365

Figure 364

Quality is our standard · since 1864



KEMPER ´Füll-Matic´ heating filling combination CA

Tested in acc. with DIN EN 1567 a. DIN EN 14367

´Füll-Matic 3´ heating filling stations CA secure drinking water from nonpotable 
water up to including liquid category 3 according to DIN EN 1717

Figure 364 2. Optional 
shut-off

Quality is our standard · since 1864



KEMPER ´Füll-Matic´ heating filling combination BA

Tested in accordance with DIN EN 1567 and DIN EN 12729

´Füll-Matic 4´ heating filling stations BA secure drinking water from nonpotable 
water up to including liquid category 4 according to DIN EN 1717

Figure 365

Quality is our standard · since 1864



 

Figure 360

KEMPER ´Protect´ backflow preventer BA Kat. 4

Quality is our standard · since 1864



KEMPER ´Protect´ backflow preventer BA

Figure 360

KATEGORI 4 

NB: HUSK AT VENTILENE SKAL 
SJEKKES 1 GANG PR. ÅR

Quality is our standard · since 1864



KEMPER differential manometer 

for prescribed annual maintenance according xito 
DIN EN 12729

to check the functional safety of the system
separator

to determine the differential pressure between
forward pressure and medium-pressure chamber

Figure 360 99 001

Quality is our standard · since 1864



KATEGORI 5 – Norges eneste 
typegodkjente system
Brutt Vannsspeil / Air Gap
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Forskriftmessig sikring av pumpestasjon 
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• Gratis prøveperiode på 6 mnd. med full returrett



Forskriftmessig sikring av pumpestasjon 
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Andre produktgrupper fra Froster VVS
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Andre produktgrupper fra Froster VVS
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Andre produktgrupper fra Froster VVS
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© HÄNY AG

• The counter-pressure Pelton turbine GDPT

Illustrasjonsbilde

Teknologi

Generator

Turbin hjul

Mottrykks kammer



© Froster AS 38

SAME 
PROCEDURE    
AS LAST YEAR,        
MISS SOPHIE?

NO, THANK YOU, JAMES. 
THIS YEAR I’LL GO TO 
BED WITH                      


