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1. Støy 
 
Henviser til vedlegg 6. Støyrapport utført av Asplan Viak. 
 
Solfreng grendelag (Presthusvegen 22-48) er sterkt imot vegalternativ beskrevet som alternativ 2 i 
nord, «vedlegg ifølge vedtak, Vegalternativ, øst.pdf». 
Støyrapport fra Asplan Viak viser høye verdier på 63.2 dB for det opprinnelige veitrase, Overviktrase. 
Det er ikke gjort noen utredninger for støy for alternativ 2, som vil gi en merkbar økning i støy for 
eksisterende boliger. 
Grendalaget er av mange grunner sterkt imot alternativ veitrase, men hovedgrunn er støy og støv som 
det vil medføre. Det er ikke noen utredninger for støypåvirkning, slik at vi mener det ikke kan gjøres 
vedtak på alternativ 2, og fremholder alternativ i Overvik planen som den beste for området. 
 
Trafikk på gamle E6 og påkjøringsramper til E6 vil medføre mer trafikk og støy til eksisterende boliger i 
Solfeng og nedre del av byggetrinn 1 & 2 i Overvik planen. Hvilke støyreduserende tiltak er påtenkt for 
støy fra gamle E6 ? Solfeng grendalag krever støyreduserende tiltak fra gamle E6 oppover mot Solfeng 
grendalag (Presthus), som jordvoll og støy gjerde. 
 
Alternativ 2 vil også ødelegge et godt område for vinteraktiviteter for barn i Solfeng og Olderdalen. 
Den nedre del av åker mellom Presthus og Olderdalen er et mye brukt område for aking og lek for 
mange barn i området. 
 

2. Byggeperiode  
 
Henviser til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

§ 27-4.Atkomst 
Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, skal 
byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst 
dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. 
 
I møte mellom Solfeng Grendalag og Overvik utvikling estimer utbygger en byggeperiode over 2-5 år, i 
områder tilknyttet Solfeng Grendalag.  
 
Grendalaget er veldig klar på at dagens Presthusvei ikke er egnet som anleggsvei og vil påvirke 
eksisterende boliger med støy, støv og økt trafikk. Grendalaget krever utarbeidelse av anleggsvei som er 
egnet og påvirker eksisterende boliger minst mulig. Dersom kommunen velger å bruke dagens 
Presthusvei som anleggsvei, eller det medfører økt trafikk, krever grendalaget flere tiltak. 

1. Begrensning på periode det kan kjøres i Presthusveien, f.eks 09-16. 
2. Støytiltakt 
3. Støvtiltak 



4. Trafikksikkerhets tiltak ved fortau mellom Solfeng Grendalag og Presthus Gård Barnehage 
 
I byggeperioden vil det potensielt kunne bli store plager for oss naboer knyttet til både støv og støy fra 
bygge- og anleggsvirksomheten. Grendalaget krever at det fra kommunens side legges restriksjoner på 
utbygger i form av fastsatte perioder av døgnet der det ikke skal forekomme støy fra anleggsvirksomhet, 
og det må stilles konkrete krav til tiltak for å minimere støvplager for oss naboene på Presthus.  
 
Overvik utvikling har etablert en midlertidig gangvei på jordet langs husrekka på Presthus. Dette har 
allerede blitt en attraktiv tursti og et positivt bidrag til sikrere skolevei for barna i området. Solfeng 
grendalag ønsker at det i forbindelse med utbyggingen etableres en permanent gangvei i samme trase 
med samme avstand fra eksiterende bebyggelse som denne midlertidige veien. Dette vil være positivt 
for oss på Solfeng både for å opprettholde denne positivt mottatte turveien og selvfølgelig fordi en slik 
vei vil øke avstanden fra de eksisterende eneboliger til nærmeste husrekke i den nye bebyggelsen. Dette 
vil samtidig også være svært gunstig for de nye boligene, da det blir mer kveldssol for de nye boligene jo 
lenger disse trekkes i retning Olderdalen. 
 
 
Med hilsen 
Solfeng grendalag 
Presthusvegen 22-48 
 
 
 
 
 


