
Åpne møter
Ekstra formannskapsmøte 16. juni kl. 13.00, Halen gård 
Tema: Videre samarbeid i Grenland
Kommunestyret 16. juni kl. 15.00, Halen gård

Valg aV lagrettemedlemmer, meddommere og  
medlemmer til jordskifteretten for perioden  
2017 – 2020
2. juni 2016 vil Formannskapet avgi innstilling til valg av lagrettemedlemmer, med-
dommere og medlemmer til jordskifteretten for perioden 2017 – 2020. Forslag til 
kandidater legges ut til offentlig ettersyn hos Servicetorget på Bamble Rådhus og på 
Bamble kommunes hjemmesider fra 3. juni.
Enhver som har noe å innvende oppfordres til å melde fra, innen 15. juni 2016, til 
postmottak@bamble.kommune.no eller til: 
Bamble kommune, 
v/ Politisk virksomhet, 
Postboks 80, 
3993 Langesund
Valget vil bli foretatt av Kommunestyret 16. juni 2016.

kunngjøring aV Vedtatt reguleringsplan - omregulering 
aV del aV eik-korsalen (plan id 280) - gbnr. 27/12, 100,8 
I henhold til plan og bygningsloven har Bamble kommunestyre i møte den 
12.5.2016 sak 53/16 godkjent overnevnte reguleringsplan datert 29.4.2016 med 
tilhørende bestemmelser datert 2.4.2016 og planbeskrivelse datert 29.1.2016.
Gjeldende plan id 35 Eik-Korsalen oppheves delvis og erstattes med ny plan id 280 
Omregulering av del av Eik-Korsalen gbnr. 27/12, 100, 8.
Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. Eventuelle klager skal begrunnes 
og sendes Bamble kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80, 3993 Langesund 
innen 3 uker-fra kunngjøringsdato.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan og bygningsloven §§ 15-2 
og 15-3, må være fremsatt senest tre år etter denne kunngjøring.
Sakens dokumenter ligger på Bamble kommune sine hjemmesider under:  
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER 

offentlig høring/ettersyn - detaljreguleringsplan for 
rønningÅsen pukkVerk  
Teknisk utvalg har i møte den 20.4.2016 i sak 26/16, anbefalt forslag til regule-
ringsplan for Rønningåsen pukkverk. Planforslag datert 20.4.2016, bestemmelser 
datert 1.4.2016, planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 1.4.2016. 
Planstatus: I gjeldende kommuneplan 2014-2025 er arealene innenfor planområ-
det i sin helhet avsatt til bebyggelse og anlegg, næringsvirksomhet. Nordre del av 
området inngår i gjeldende reguleringsplan for Rønningen industriområde, med 
arealene B5, B6 og S4. 
Hensikten med planarbeidet er på kort sikt å legge til rette for pukkverksdrift for å 
erstatte dagens pukkverk på Skjerkøya som er nær avsluttet. På lengre sikt forutset-
tes det at området skal tas i bruk til industriformål som en del av første etappe av 
utbyggingen av Frier Vest. 
Planen inneholder: Bebyggelse og anlegg; steinbrudd og masseuttak (SM). Sam-
ferdselsanlegg og teknisk infrastruktur; kjøreveg (KV), gang-/sykkelveg (GS), annen 
veggrunn – teknisk anlegg. Grønnstruktur; vegetasjonsskjerm (V). Hensynssoner; 
bevaring naturmiljø H560, bevaring kulturmiljø H570, båndlegging etter lov om 
kulturminner H730. 
Planområde ligger øst for fv. 353 Herreveien på vestsiden av Frierfjorden. Adkomst 
til pukkverket vil bli lagt helt nord i planområdet.
Ved eventuell godkjenning av plan oppheves del av plan id 136 omregulering  
Rønningen industriområde.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring med tilhørende dokumenter. 
Sakens dokumenter legges ut på Bamble kommunes hjemmeside under:  
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER
Eventuelle merknader til planforslag må sendes Bamble kommune enhet for Teknikk 
og Samfunnsutvikling til PB. 80, 3993 Langesund innen 31.7.2016.

forslag til lokal forskrift om tømming aV septik og 
tilsyn aV spredte utslipp – offentlig ettersyn/høring
Formannskapet har i møte den 21.4.2016 i sak 35/16 anbefalt at «Lokal forskrift - 
tømming av septik og tilsyn av spredte utslipp» legges ut på høring.
Bakgrunnen for innføring av forskriften er å etterkomme kommunens lovpålagte 
oppgaver, samt styrke arbeidet med å følge opp kommunens forpliktelser etter 
vannforskriften og forurensningslovverket.
Forskriftenes formål er å hindre forurensning, samt sikre god vannkvalitet i  
kommunensvannforekomster gjennom regelmessig tømming av septik og tilsyn av 
avløpsanlegg.
Forslaget legges ut til offentlig høring i henhold til bestemmelsene i Forvaltnings-
loven kapittel VII.  
Sakens dokumenter kan leses på kommunens hjemmesider 
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER

Eventuelle merknader sendes til Bamble kommune v/Teknikk og samfunnsutvikling, 
Pb. 80, 3993 Langesund innen 31.7.2016


