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Tilbakemelding til tiltakshaver av detaljregulering Birkelund boligfelt 
vann, avløp, slokkevannskapasitet, m.m. 
 
Viser til forespørsel rundt avløps- og vannforsyning til Birkelund boligfelt, samt hvordan kommunen 
håndterer slokkevannskapasiteten ved evt. branntilløp i området.  
 
Evenes kommune har infrastruktur for avløp i området, og vi har tilstrekkelig kapasitet for påkobling 
22 nye boligenheter på Stuslåtta. I forbindelse med påkobling til kommunal avløpsledning må det 
etableres slamavskiller/septikk mellom boligenhetene og påkoblingspunkt til kommunal ledning. 
 
Vannforsyningen i området er privat, og leveres av Brattforsen Vassverk. Tidligere tilbakemeldinger 
fra vassverket er at det er tilstrekkelig kapasitet for påkobling av deres boligprosjekt på sitt 
ledningsnett. Brattforsen vassverk er mottaker av dette brevet også, og vil kunne gi oppdatert 
tilbakemelding til dere om tilkoblinger etc. på vannforsyningen.  
 
Evenes kommune er ansvarlig for å ha tilstrekkelig slokkevann ved evt. branntilløp der brannvesenet 
rykker ut. I de områder av kommunen der vi ikke kan tilfredsstille slokkevannskrav med direkte uttak 
fra ledningsnettet, tilfredsstiller vi kravene gjennom medbringt slokkevann med egen tankvogn. 
Kravene til tilstrekkelig slokkevann er derfor ivaretatt gjennom etablert praksis i Evenes kommune. 
Detaljeringer for uttak av vann fra ledningsnett gjennom kum, etc., kan tas gjennom detaljering for 
påkobling av vannforsyning. Her anmodes det om at vi etablerer en arbeidsgruppe mellom 
tiltakshaver, Brattforsen Vassverk og Evenes kommune for å finne felles enighet i prosjekteringen.  
 
Det kan også orienteres om at Evenes kommune har etablert en egen slukkevannstank på Liland i 
forbindelse med bygging av Evenes skole. Denne tanken vil også ha funksjon for å kunne gjenfylle 
brannvesenets tankvogn ved andre hendelser i nærområdet, og vil således gå inn i den totale 
beredskapen for brannvern. 
 
Med hilsen 
 
Stein-Even Fjellaksel 
Leder Plan og utviklingsavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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