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Fra: Ingrid Langø [ingrid.lango@tine.no] 
Sendt: 22. juni 2016 09:32 
Til: Postmottak Byplan 
Emne: Overvik, områderegulering 14/43152-134 L12 

Hei! 
 
Jeg bor i Brattvollv. 7D i Olderdalen, en enebolig på ett plan (+ kjeller) som grenser til 
Overvik. Huset ble bygd i 1969/70 og påbygd i 1984; jeg har bodd i huset de siste 20 årene. 
 
Jeg har følgende uttalelse til arealplanforslag knyttet til Overvik, områderegulering, 
referanse 14/43152 - 134 L12: 
 
1.         Vegtrasè.  

       Det er lagt fram flere alternativ for plassering av vegtrasè gjennom planområdet. Ett av 
alternativene er trasèvalg øst. Dette innebærer at deler av trasèen legges langs 
eksisterende bebyggelse i Olderdalen med en stor sving rett utenfor min bolig. Dette vil 
medføre  
        betydelige støy- og støvutfordringerfor nærmeste bebyggelse. Planlagt tursti ved 
Olderdalen blir også støyutsatt. En støyskjerm vil på sin side ta utsikt.  
       Jeg ber om at ovennevnte forhold hensyntas ved valg av vegtrasè. 
 
2.         Byggehøyder.   
        Skissen over ny bebyggelse ved Olderdalen i Nordre del av området viser boliger med 
byggehøyde på 3 og 5 etasjer. Eksisterende boliger i Olderdalen som grenser til 
utbyggingsområdet er i hovedsak boliger på en og to 
       etasjer. Eksisterende bebyggelse er vendt mot nord. Planlagt byggehøyde på nye 

boliger vil svekke solforholdene(ettermiddagssola) vesentlig for eksisterende bebyggelse i 
Olderdalen og dessuten ta utsikt.  
       Jeg ber om at byggehøyder på nye boliger hensyntar høyde på nærmeste bebyggelse 
og påvirkning på solforhold for disse boligene.     
 
         
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Ingrid Langø 
Brattvollv. 7D 
7056 RANHEIM 

 
Mobil: 977 32 706 
e-post: ingrid.lango@tine.no  
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**** Bemerk: Denne forsendelse kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen 
feilaktig, vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å kopiere 
eller offentliggjøre innholdet. Vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for 
virus, og andre evt. feil ved meldingen, samt for skade eller tap som meldingen måtte medføre.Takk for 
hjelpen. 
 
*** NOTICE: This communication may contain privileged or other confidential information. If you have 
received it in error, please advise the sender by reply email and immediately delete the message and any 
attachments without copying or disclosing the contents. Please note that neither TINE SA nor the sender 
accepts any responsibility for viruses, errors and losses incurred by this communication.  
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