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Uttalelse i forbindelse med overordnet VVA - plan - Bankkvartalet  
   
Viser til overordnet VVA - plan for Bankkvartalet, mottatt i e-post datert 07.10.2020  
   
Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av følgende dokumentasjon:  
   

Revisjonsnr.   Tittel  Dato  
   

03  Overordnet VA-plan   26.11.2020  

03  Plantegning - HB100  26.11.2020  

01  Overordnet vegplan  01.10.2020  

01  Vegtegninger – B101-B102 og C101-C102  02.10.2020  

01  Trafikkanalyse Bankkvartalet Melhus  15.02.2018   

   
Overordnet VVA-plan godkjennes med følgende kommentarer:  

• Avstand til bygninger og andre faste installasjoner skal være i hht. VA-norm. Det må 
søkes om dispensasjon/fravik der krav ikke kan oppfylles. Godkjent dispensasjon må 
vedlegges teknisk VVA-plan.   

   
Vannforsyning:  

• Melhus kommune ønsker å utbedre vannledning fra kum 2299 til 33337. Må inngå i 
teknisk VVA-plan.   
• Teknisk drift ønsker at det etableres en vannledning langs vestsiden av Melhusvegen som 
erstatning for vannledningstrase mellom kummene SID 34550 og SID 34982. Dette for å få et 
ringsystem. Må inngå i teknisk VVA-plan.   
• Plassering av hydranter/brannkummer godkjennes på vilkår av at 
brannvesenet aksepterer plassering.   
• Vannforsyningssystem med kummer detaljeres i teknisk VVA-plan.  
• Alle vannkummer skal dreneres   
• Det må etableres tilbakeslagssikring hvis det anlegges sprinkleranlegg.   

   
Spillvann:  

• Spillvannssystem med kummer detaljeres i teknisk VVA-plan.  
   
Overvann:  

• Flomveivurderinger må være ferdig utredet og oversendt innen 1. januar 2021, slik at 
Teknisk drift har mulighet til å komme med innspill i høringen etter 1. gangs behandlingen.  
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• Utslipp til Gaula: Må utformes iht. NVE's veileder: "Veileder for dimensjonering av 
erosjonssikring av stein" Kap. 4.8.2 eller liknende.  

  
Veganlegg:  

• Forutsatt at fylkeskommunen godkjenner avkjørsler, vurderes løsning til å være 
gjennomførbare.  

   
Kommunal overtagelse:  
Det kan være aktuelt at Melhus kommune overtar noe av ledningsanlegget.  
Overordnet VVA-plan kan benyttes som grunnlag til utarbeidelse av en eventuell utbyggingsavtale   
  
For anlegg som skal overtas av Melhus kommune skal det foreligge nødvendige avtaler knyttet til drift og 
vedlikehold. Det anbefales at tinglysning gjøres før seksjonering av grunneiendom.  
   
Ledninger som kan overtas av kommunen, må utføres iht. pbl §18-1, 2. ledd, og Melhus kommunes VA-
norm.  
   
Veg og veglys som kan overtas av kommunen, må utføres iht. Melhus kommunes veg-norm og veglys-
norm  
  
Andre kommentarer  
Det tas forbehold om at det kan komme nye opplysninger som medfører enkelte endringer av det  
planlagte VVA-anlegget.  
Det forutsettes at det foreligger geotekniske vurderinger for at det skal være aktuelt å 
vurdere overtakelse av ledningsanleggene.  

 

 

Med hilsen 

 

Jakob Leon  Storrø Amalie Anshus Berg   

avdelingsleder rådgiver 
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