
 

Åpent møte
Kommunestyret 31. mars kl. 17.00 på Halen gård.

Live pÅ WeB-tv 
Kommunestyremøtene sendes live via våre nettsider. 
Klikk deg inn på 
www.bamble.Kommune.no/politiKK  
klikk videre på grønn knapp for web-tV og deretter 
på play symbolet midt i ruten.  
Dette sendes live fra kl. 17.00 til møtet er ferdig.

Kunngjøring av vedtatt  
reguLering - innseiLing grenLand
i henhold til plan og bygningslovens har bamble 
Kommunestyre i møte den 11.2.2016 sak 5/16 god-
kjent Detaljregulering for innseiling Grenland – Gamle 
langesund datert 26.6.2015 (plankart for 3 delområ-
der) med tilhørende bestemmelser datert 2.12.2015 
og beskrivelse datert 16.11.2015.

Denne vedtatte Detaljreguleringen omfavner (bam-
ble kommune – delområde a ble vedtatt 11.2.2016), 
(porsgrunn kommune - delområde a og C ble vedtatt 
11.2.2016). larvik kommune – delområde a og b ble 
vedtatt 10.2.2016.).

Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. 
eventuelle klager skal begrunnes og sendes bamble 
kommune v/ Samfunnsutvikling postboks 80, 3993 
langesund innen 3-tre-uker fra kunngjøringsdatoen.

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 

detaLjreguLering for  
KuLLviKsKotta gnr. 83, Bnr.55 
ved Breisand  
- offentLig ettersyn/høring 
teknisk utvalg har i møte den 27.01.2016 i sak 1/16, 
anbefalt forslag til Detaljregulering for Kullvikskotta 
gnr.83, bnr.55 ved breisand. planen er revidert 
2.3.2016 med tilhørende bestemmelser datert 2.3.16 
samt planbeskrivelse datert 2.3.16

planstatus: Formålet er i tråd med kommuneplanens 
arealdel godkjent 18.6.2015.

Hensikten med planarbeidet er å fortette til 2 ny fri-
tidsboliger bFF1 og bFF2 i eiendommens nordre del.

planen inneholder: eksisterende hytte bFF3, bFF4 
(eksisterende bebyggelse som forutsettes fjernet), 2 
planlagte hytter bFF1 og bFF2, felles parkering pa1, 
turveg/sti (lF3), Friluftsformål (lF1-lF2), Hensyns-
sone H560_1 bevaring naturmiljø og felles boder/
garasje (bG1).

planområde ligger mellom Valle og breisand og har 
adkomst fra Vallevegen.  eiendommen 83/55(plan-
forslaget) grenser inntil i nord mot 83/78 mot nord 
øst av 83/44, i øst mot 83/49, i syd av 83/51 og 
breisandveien og mot vest 83/70.

planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med til-
hørende dokumenter.

Sakens dokumenter legges ut på bamble kommunes 
hjemmeside under:  
www.bamble.Kommune.no/StatuSplaner 

eventuelle merknader til planforslag  
må sendes til Bamble kommune  
v/samfunnsutvikling til p.B. 80,  
3993 Langesund innen 2.mai 2016.


