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Foreløpig svar - VA-notat Tråsåvika Camping 
 
Det vises til VA-notat datert 10.06.20 mottatt som del av reguleringsplansaken (21/1610-1, videreføring 
av sak 20/343) som er registrert som 21/3255-1.  
 
I møtereferatet fra oppstartsmøte reguleringsplan 19.02.2020 (20/343-2) er det skrevet at det skal 
utarbeides en VA-plan sammen med reguleringsplanen, at kommunen ønsker en redegjøring for dagens 
situasjon og at det må dokumenteres hvor avløpsrestene går i fjorden av hensyn til badevannskvaliteten. 
I rapporten fra tilsynet 03.09.2018 (18/2782-1) beskrives det at campingplassen har kommunalt vann og 
privat avløp basert på en eldre utslippstillatelse som vil bli sjekket opp mot dagens standard.  
 
Skaun kommune har følgende kommentarer til det mottatte VA-notatet: 
 
Brannvannsdekning: 

 I VA notat står følgende om slukkevann: Det er etablert uttak for slukkevann i kum der 
campingplassen er tilkoblet hovedvannledning. Kapasitet og trykk på denne må avklares nærmere 
med brannvesenet og kommunens VA-avdeling.  

 Hvilke krav Orkland brann og redning stiller til slukkevann må klargjøres, dette omfatter: 
o Hvilket krav stilles til strømning av slukkevann (liter pr. sekund) og trykk? 
o Er det tilstrekkelig med ett uttakspunkt for slukkevann der campingplassen er tilkoblet 

hovedvannledning eller kreves det flere slukkevannuttak inne på campingplassområdet? 
o Er det andre krav i forbindelse med vann til brannslukking? 

 Utfra dette bes det om en oppdatering av VA-notatet eller ett tilleggsnotat som omhandler 
brannvannkrav som oversendes Skaun kommune for godkjenning før 2. gangsbehandling av 
reguleringsplan.  

 
Avløpsløsning:  
Kommunen vurderer VA – notatet til å beskrive avløpssituasjonen ut fra dagens avløpsordning, og ikke 
ut fra dagens rensekrav og behov for avløpsrensing. Kommunen vurderer beskrevet avløpsordning til å 
ha behov for utbedring, og at det må søkes om utslippstillatelse på nytt for å tilfredsstille dagens 
rensekrav. Bakgrunnen for denne vurderingen er:  

- Utslippet er vesentlig økt etter tillatelse til utslipp ble gitt i 1988 
- Det er etablert nye slamavskillere og ny utslippsledning uten at dette er omsøkt 
- Nye opplysninger om mottagende resipient (Orkdalsfjorden) viser at fjorden er klassifisert til å 

ha «moderat» økologisk tilstand og «dårlig» tilstand på fosfor. Utslippet må vurderes nærmere i 
forhold til kapasiteten til mottagende resipient, og med hensyn til badeplassen. 



- Det vurderes som sannsynlig at rensegraden ikke blir overholdt med dagens avløpsordning. Det 
er mer enn 30 år siden gitt utslippstillatelse, og denne kan trekkes tilbake uten videre begrunnelse 
enn alder, jfr. forurensningsloven § 18 (endring og omgjøring av tillatelse).  

 
Det er i tilsynsrapporten (18/2782-1) påpekt at det må søkes om ettergodkjenning av spikertelt og hytter 
som ikke er omsøkt.  Byggesøknaden vil bli behandlet etter at reguleringsplanen er godkjent. Før denne 
byggesøknaden kan godkjennes må VA-løsningene ytterligere detaljeres i en mer detaljert teknisk VA-
plan.  
 
 
Med hilsen 
    
    
    
Arild Heggeset Bente Solem 
fagansvarlig VA  prosjektleder spredt avløp 
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