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Melhus kommune - GBNR 94/26 - Melhusbanken – foreløpig vurdering av verneverdi
og utviklingsmuligheter før utarbeidelse av områdeplan

Viser til møte den 11.01.2017, der representanter for Melhusbanken, ÅF Advansia Midt -
Norge og Sør - Trøndelag fylkeskommun e deltok. Viser videre til forespørsel om
forhåndsuttalelse i epost fra Steinar Oksvold av 12.01.2017.

Dette brev et inneholder en vurdering av bygningens/eiendommens verneverdi, samt en
kortfattet vurdering av fremtidige utviklingsmuligheter. Vi vil kom me tilbake med ytterligere
uttalelse i forbindelse med pågående områderegulering av Melhus sentrum. Dette brevet
sendes derfor som kopi til Melhus kommune.

Om bygningen
Melhusbanken er oppført i 1928. Bygningen hadde høy standard for sin tid, og besto blant
annet av 18 rom med kvistrom, tre kjøkken, to kjellere, samt badeværelser. Bygningen hadde
sentralvarme og uthus. I tillegg til bankvirksomhet, var det også tannlegekontor i bygningen.
Det var tre leiligheter i bygni ngen. På vestsiden var det en hage . Etter opplysninger i møtet
den 11.01.2017, skal hagen opprinnelig ha vært beplantet med ulike frukttrær, og hadde
funksjon som rekreasjonsområ de for beboerne i de tre leilig hetene. Hagen fremstår i dag
som et parkanlegg.

E ksteriør fremstår i dag som svæ rt godt bevart, og bygningen er et viktig monument i Melhus
sentrum. Bygningen har høy materialkvalitet, og er også i dag i god stand. Bygningen fi kk i
1980 et tilbygg mot nord , og eiendommen består i dag av en ny og en gammel del .
Utbyggi ngen ble gjort me d høy kvalitet , og til tross for utskiftede vinduer, fremstår a nl egget
som svært helhetlig som en formmessig god tilpasning, der gammelbanken er bevart.
I nteriørene har også høy kvalitet .

Sør - Trøndelag fylkeskommune vurderer at Melhusbankens gamle del, me d tilhørende
hagearea l, innehar en vesentlig lokal verneverdi, og at den også kan ha regional verneverdi ,
da d et ikke er mange bygninger av denne typen bevart utenfor Trondheim i fylket.
Verneverdien knytter seg blant annet til bygningen som banklokale i f ørste halvdel av 1900 -
tallet, dens plassering og posisjon i Melhus sentrum, samt den høye materialkvaliteten og
godt bevarte helheten i bygningen. Kvaliteten til bygningen står som en god formidler av
historien til Melhus kommune på 1900 - tallet, som en kom mune med gode forutsetninger for
jordbruk, og den tidens økonomi ske fremgang. Vi mener derfor det er viktig at bygningens
eksteriør og karakter for sine omgivelser, blir bevart.
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På grunnlag av den samlede kulturhistoriske verdien, samt de arkitektoniske kvalitetene til
bygningen, mener fylkeskommunen at eiendommen bør markeres som hensynssone C
(SOSI - kode 570) i kommende områdeplan for sentrum

Vurdering av tiltak/ønsket utvikling /fremtidig mulighetsstudie
Det ble i møte signalisert ønske om å rive eksist erende bebyggelse på eiendommen, for
oppføring av ny bygningsmasse. Det ble ikke fremlagt tegninger som viste planene. Sør -
Trøndelag fylkeskommune vil sterkt fraråde å rive gammelbanken, og mener bygningen bør
bevares på stedet. Vi vurderer at det er et st ort potensiale for å bruke gammelbanken som
utgangspunkt for en utvikling av eiendommen, og mener bygningen vil kunne bidra positivt i
forhold til eiendommens fremtidige attraktivitet og kvalitet. Vi viser for øvrig til gjeldende
reguleringsplan for område t, der Melhusbankens og Kroakvartalets målestokk ligger til grunn
for utvikling i området.

På grunnlag av verneverdien til byg ningen, o g fylkeskommunens klare anbefal ing at
bygningen blir bevart på nåværende sted, vil vi anbefale at ressursene i en event uell
arkitektkonkurranse brukes til å utvikle mulighetsstudier/løsninger hvor gammelbanken er
bevart. Dersom det er ønskelig, kan fylkeskommunen bidra med arkitektfaglige råd i forhold
til en tilpasning mellom ny bebyggelse og de kulturhistoriske verdiene på eiendommen.

Relevante referanseprosjekt
Det finnes mange eksempler på utviklingsprosjekt hvor verneverdig bebyggelse både er
hensyntatt og en viktig del av den nye situasjonen. Mercursenteret, Solsiden og Trondheim
Torg er eksempler aktiv bruk av verneverdig bebyggelse inn i nye nærings prosjekt, der
kulturminnene også gj øres tilgjengelig for publikum. Vedlagt ligger to fotografier fra Solsiden
kjøpesenter, som viser hvordan eldre teglsteinsbebyg gelse er tatt i bruk som del av
kjøpesenteret.

Med hilsen

Silje S. Holiløkk
Rådgiver
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