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1 Innledning - hvorfor gjør vi dette?
Bli med på å utforme areal-bruken i Bamble kommune. Hvert 12. år skal det 
lages en ny kommuneplan for Bamble kommune og der er vi nå! 

1.1 Hva er en kommuneplan?

en kommuneplan skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og 
skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. alle kommuner er pålagt 
å ha en kommuneplan som verktøy for å styre kommunen i riktig retning. i Bys-
trategiarbeidet er det valgt 4 temaer for arealbruk. Hovedoppgavene vil legge 
klare føringer på kommunens arealplanutnyttelse:
1. gjennomføre felles rullering av arealdelene 
2. utarbeide samordnet areal og transportplan, herunder avklare framtidig 

senter/handelsstruktur  
3. utarbeide mobilitetsplaner for etablering av større arbeidsplasser
4. kontinuerlig fortette og omforme eksisterende bebygde områder

kommuneplanen består av 2 hoveddeler, en samfunnsdel som legger de lang-
siktige strategiene for kommunen innenfor hele tjenestespekteret og en arealdel 
som skal angi hvordan arealbruken skal være for kommunen i de neste 12 årene. 
dette legger føringer for både det offentliges og privates muligheter til å utnytte 
grunnen, og kan hvert 4. år rulleres for å foreta nødvendige endringer. sam-
funnsdelens mål er klart: «økt befolkningsvekst på samme nivå eller høyere enn 
nasjonal vekst»

arbeidet med samfunnsdelen er i ferd med å avsluttes, og legger føringer også 
for fremtidig arealbruk i kommunen. nå som kommunen formelt har varslet opp-
start av hovedrevisjonen av arealdelen, ønsker vi sterkt å få innspill fra innbyg-
gerne, hytteeiere og næringsaktører i kommunen på hva man har behov for og  
ønsker seg for de kommende årene. arbeidet skal ende opp i en formell plan, 
som viser et kart med angivelse av hvilke områder som blir avsatt til hvilket for-
mål, med tilhørende bestemmelser for hvordan arealarbeidet skal skje fremover. 
Hovedkategoriene for arealformålene er:
• Bebyggelse og anlegg, som f.eks boligbebyggelse, næring, hytter, idrettsan-

legg etc
• grønnstruktur, f.eks friområder, turdrag, parker etc
• lnF (landbruk, natur og Friluft), med underformål til f.eks spredt bolig,    

fritids og næringsbebyggelse
• samferdsel og teknisk infrastruktur, f.eks veg, havn, kollektivnett etc



4

1.2 Hvorfor skal du engasjere deg?

når kommuneplanen er vedtatt legger den rammen for den aktiviteten som 
skal skje i Bamble kommune de nærmeste årene. dersom du f.eks er eier av en          
eiendom du ønsker å utvikle, til bolig- eller fritidsbebyggelse, næring eller an-
net, må det være lagt til rette for det i arealdelen. For å kunne utarbeide en god 
plan, som ivaretar også innbyggernes ønsker, er det viktig at vi får gode innspill 
underveis i prosessen. kanskje er du nærmeste nabo til et område som plan-
legges bygget ut og du ønsker å gi innspill til, f.eks bevaring av grøntområder 
og friareal? kanskje eier du en eiendom langs kystlinjen du ønsker å få avklart 
om kan bygges ut til fritidsbebyggelse, eller kanskje har du ønsker om å utvikle 
eiendommen din til næringsformål? kanskje har du barn som ønsker å mene noe 
om nærområdet sitt? som ønsker seg en skatepark eller ballbinge?

vi ønsker alle innspill velkomne! ikke vær tilbakeholden av at du eventuelt ikke 
kjenner så godt til hva en kommuneplan er, eller hvordan prosessen gjennom-
føres! det viktigste for oss er at dersom du har en formening om hvordan Bamble 
kommune skal utvikles videre så vil vi gjerne høre fra deg!

andre offentlige myndigheter er kjent med planarbeidet som høringsinstans. det 
vi gjør samtidig er å legge planen ut til det som kalles offentlig ettersyn, hvor 
alle som ønsker å mene noe om fremtiden til kommunen innenfor arealbruken 
er velkommen til å si sin mening. det er ikke viktig i hvilken form dette skjer, du 
kan sende oss en e-post eller et brev, vi vil gå gjennom alle innspill. du kan gjøre 
det alene eller sammen med andre, og det er ikke viktig i hvilken språklig form 
innspillene kommer. det viktigste er at du blir med og engasjerer deg!  

1.3 prosessen videre

så til formalitetene. en kommuneplan må gjennomføres etter et sett av formelle 
regler, jf plan og bygningsloven kap 11. Følgende fremdriftsplan kan legges til 
grunn:

1. utarbeidelse av forslag til planprogram, allerede gjennomført
2. Høring/offentlig ettersyn planprogrammet, frist for innspill 01.09.13
3. Fastsettelse av planprogrammet i Formannskapet, oktober 2013
4. utarbeidelse av plankart med bestemmelser, oktober 2013 – januar 2014
5. politisk 1 gangs behandling politisk av, februar-mars 2014
6. ny runde med høring/offentlig ettersyn, mars-april 2014
7. endelig vedtak, juni 2014

dette betyr at når kommunen har utarbeidet et konkret forslag til arealplan, vil 
du få ny anledning til å uttale deg om dette på nyåret. Her vil du se mer konkret 
hvilke områder kommunen foreslår avsatt til hvilket formål. 

1.4 medvirkning

som ovenfor nevnt ønsker vi en tett dialog i dette planarbeidet, og det vil utover 
høsten bli avholdt informasjons- og dialogmøter med særskilte interesser/
geografiske områder. vi vil gjerne ha tilbakemelding på om du/dere har noen 
konkrete ønsker om slike møter i din region og innenfor ditt interesseområde. 
vi vil selv ta initiativet til åpne møter innenfor de temaene vi tenker det er stor 
interesse for.

som du ser har vi valgt å intervjue representanter for ulike interessefelt, som 
næringsforeningen, barn og unge, beboere, velforening og hytteeiere. dette for 
å belyse kommunens arealutfordringer av noen som er sentrale i det daglige, 
og som har nyttige refleksjoner over både dagens og fremtidige utfordringer. vi 
håper dette gir et interessant innblikk i hvordan Bambles egne innbyggere ser 
behovet og mulighetene fremover!

Visste du at: 
• Bamble kommune be-

står av tre tidligere 
kommuner – Bamble, 
langesund og stathelle. 
sammenslutningen fant 
sted 01.01.1964 (kilde : 
generalplan 1975.).

• Befolkningsutviklingen i 
Bamble etter nåværende 
grenser har vært som 
følger fra 1801-1970:  
1801 - 2905 personer,  
1855 - 5180 personer, 
1890 - 7011 personer, 
1910 - 6631 personer, 
1930 - 7170 personer, 
1960 - 7975 personer,  
1974 – 9956 personer 
(kilde: generalplan 
1975) - en ser at inn-
byggertallet sank i peri-
oden 1890 – 1910 - for 
så å utligne seg i peri-
oden opp mot 1920
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2 fokusområder
som følge av det pågående arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det 
definert ni fokusområder av betydning for arealutviklingen i kommunen. under 
hvert tema følger en kort beskrivelse av hva vi tenker rundt disse. dersom du har 
ønsker om ytterligere fokusområder, er det viktig at du kommuniserer dette til 
oss innen 1. september 2013.

2.1 Bruk og vern av 100 meters beltet

strandsonen langs norskekysten innehar mange kvaliteter. enkelte kystområder 
er under økt arealpress. 

Bamblekysten inngår i definisjonen av oslofjorden i statlige planretningslinjer. i 
retningslinjene fremgår det at det skal tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. ønsker om tiltak i land og 
sjøområder underlegges mange vurderinger og forskjellige lovverk. 

tiltak i 100 meters beltet er klart beskrevet i plan og bygningsloven og i gjel-
dende bestemmelser i arealdelen. 

kystlinjen er en knapphetsressurs der ulike aktiviteter konkurrerer med hveran-
dre. aktiviteter og tiltak kan påvirke negativt de naturgitte omgivelser både på 
land og sjøbunn. i arbeidene med kystsoneplanen (1989) ble det valgt en prior-
itering av hvilke grupper som bør ha fortrinn i strandsonen. kystens næring og 
befolkningen ble prioritert.
 
i arbeidene med arealdelen vil det være naturlig å stille spørsmål ved utviklingen 
og arealdisponeringen langs kysten fram til nå, gjeldende føringer og ønsker om 
og behov for mulige endringer.

det viktige vil være avveining av ulike interesser i et langsiktig tidsperspektiv. 

For Bambles del har 100-meters beltets kvaliteter som utfarts, ferie-, fiske- og 
rekreasjonsområde vært et fortrinn. kommunen har brukt ressurser på å gjen-
opprette og reetablere badestrender som før var bebygd og sikret gode fiskeri-
områder i fjord og sjø.

det er et betydelig press på kystlinjen med tanke på båthavner og bøyeanord-
ninger i fjordene. offentlig sjøareal er tatt i bruk til havner. nærområder er tatt 
i bruk til opplag, parkeringer og hensettelse av utstyr. alt dette påvirker den 
alminnelige opplevelse og tilgjengelighet.

planprogrammets målsetting er at strandsonens eksisterende og framtidig utnyt-
telse underlegges særlig vurdering, slik at vi får den rette balansen i et både bruk 
og verneperspektiv.

Foto: Brevikstrandkilen
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2.1.1 yrkesfiskernæringen 

Hvordan er situasjonen for fiskeriene langs telemarks-
kysten i dag?
dessverre er fiskeprisene for lave for tradisjonelt garnfiske 
og flere fiskeslag er fredet. i vårt distrikt var det viktig å 
kunne drive sesongfiske på mange arter. 

i dag er det økonomi i reketråling og fisket etter leppefisk 
til lakseanlegg. det betyr at en må satse store summer for å 
etablere seg i to fiskerier. det holder ikke lengre med en båt 
til kr. 200.000. dersom man vil sikre seg en levelig inntekt må 
det investeres i størrelsesordenen 2- 4 millioner kroner.

fisket sies å være et fritt yrke, hvordan er arbeidsdagen?
en vanlig ukedag starter normalt kl. 03 og slutter rundt kl 19-
20 fra mandag til fredag. Fredag går til vedlikehold av utstyr 
og å komme ajour med andre ting. For oss kan det bli opp mot 
2500 arbeidstimer i året, rundt regnet 1000 timer mer enn nor-
malarbeidere.

Hva er utfordringene på Bamblekysten?
det er en utfordring at grenlandsfjordene inklusive langesund innehar kostholds-
regler for fisk og skalldyr. Fiskepriser og fiskesalg bør økes. det er for øvrig bra 
at ankringsplassen på såsteinflaket er redusert og en må være varsom langs 
kysten. det bør ikke tillates større bryggeanlegg. i mange områder må vi trekke 
utstyret bort i de mest hektiske sommer månedene. 

selv om det er etablert en god fiskerihavn i langesund, er det ellers vanskelig 
tilkomst til sjø for etablering av brygge/naust og dyre strandboliger er en utfor-
dring.

I målsetting til kommuneplanen sies det at en vil arbeide for økt rekrut-
tering til fiskeryrket?
jostein støtter dette. Han mener at det kan gå via skoleverket, men at det ikke lar 
seg gjøre å utdanne yrkesfiskere på skolepulten. Yrket må oppleves. erfaringer 
må kjennes. det bør tilrettelegges for å gjøre prøvetjeneste om bord i en båt 
over tid. en må tåle å fryse og en må være arbeidsvillig.

Hvordan ser du på deg selv om 10 år?
jeg vet ærlig talt ikke om jeg er fisker om ti år. selv om jeg har investert mye, må 
det være lønnsomt. i tillegg må det være mulig å ha et familieliv. kanskje jeg må 
gjøre noe annet? 

Han anbefaler at folk som vil begynne – tar en prat med en erfaren fisker før en 
bestemmer seg.

Jostein Mastereid , yrkes-
fisker og styremedlem 

av Langesund Fiskerlag 
- er med sine 30 år en av 
Telemarks mest aktive og 
yngste .Han har allerede 
14 år bak seg på sjøen, 

herunder 5- 6 vinter-     
sesonger på Finmarks-

kysten.

Visste du at: 
• generalplan fra 1975 

beskriver at det i 1974 
var manntallsført 44 
personer med fiske som 
hovednæring, 43 per-
soner hadde fiske som 
binæring 

• planens målsetting for 
fiskeriene: -rekruttering 
til fiske må sikres .dette 
kan gjøres ved lånega-
rantier til anskaffelse 
av båter og redskap og 
bedre muligheter for bo-
setting og adkomst til 
havner og brygger
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2.2 vern av produktive jord og skogbruks-      
 arealer 

store deler av Bambles arealer er produktive jord- og skogbruksområder, såkalte 
lnF-områder (landbruk, natur- og friluftsområder). i et 12-årig perspektiv er det 
viktig at vi har en bevisst holdning til fremtidig utnyttelse av disse 
områdene.

lars Bjørn Blikom er 4. gene-
rasjons eier av gården skogs-
tad. eiendommen har ca. 5000 
dekar skogareal midt i hjertet av 
Bamble kommune. adkomsten til 
gården er fra nylende på 3,2 km 
lang gårdsvei som utgjør ca. 1/3 
av veinettet på eiendommen. veiv-
edlikehold blir derfor en betydelig 
utgiftspost i regnskapet.

Hva har skjedd de siste 50 år? 
Hva må kommunen passe på?
kommunen har bare i liten grad 
innflytelse på utviklingen i skog-
bruket. skogbruket er en internas-
jonal næring og det er verdens-
markedet som styrer prisen på 
produktene fra skogen. trenden har siden                                         
begynnelsen av 50-tallet vært fallende. en eiendom som den gang gav utkom-
me for 3 familier, går idag i beste fall i 0. etterspørselen etter avispapir er vel 
hovedårsaken til dette, men nasjonalt kostnadsnivå og skatteregime har ført til 
at norsk treforedlingsindustri har kommet dårlig ut i konkurransen med våre 
naboland. de fleste har vel etter store medieoppslag de siste månedene, fått med 
seg at norsk treforedlings industri, og dermed skogbruket er inne i en krise.

signalene har vært mange de siste årene. Bedriftsnedleggelser som startet med 
union i 2006 har blitt etterfulgt av Follum og petterson. lokalt har vafos Brug 
vært gjennom en konkurs, men ser ut til å komme i drift igjen. men for hvor 
lenge? krisen toppet seg da eierne av tofte Cellulose  kom med nedleggingsvar-
sel rundt nyttår i år. deres argument var at markedet etterspurte toftes produk-
ter, men ikke med norsk kostnadsnivå. da først kom norske myndigheter på 
banen, men for seint til å avverge krisen. dagens situasjon er at skogbruket i 
sør-norge i stor utstrekning må selge sitt massevike til utlandet, med økte frakt-
kostnader og derav følgende lave priser.
 
Hvordan tror du det blir i skogbruket de neste 10 år?
på kort sikt tror jeg avvirkningen i skogbruket vil synke som følge av priser 
som ikke gir overskudd. dette får uheldige konsekvenser for de som arbeider i      
skogen med maskiner og tømmerbiler. sagbruksindustrien risikerer mindre tøm-
mer til sin virksomhet. For skogeierne har det mindre dramatiske konsekvenser. 
det er lenge siden overskuddet fra skogen har hatt betydning for økonomien på 
et gjennomsnittlig norsk gårdsbruk. på lengre sikt tror jeg skogbruket vil få en 
renessanse. tømmerstokken vil kunne bli grunnlag for nye produkter som vil 
bli etterspurt, men forskningen på disse områdene må intensiveres. råstoffet er 
der, kubikkmasse og tilvekst i norske skoger har aldri vært større.

konklusjonen må bli: det er lys i tunnelen, men jeg frykter den kan bli lang. det 
kommunen kan gjøre for skogbruket er i første rekke å skåne den beste skogs-
marka fra nedbygging. skogen vil alltid være en ressurs.

Lars Bjørn Blikom, 3. 
generasjons tømmerhogger

Visste du at: 
• generalplan av 1975 

beskriver landbruket 
i kommunen  slik: av 
gårdbrukerne på bruk 
over 5 dekar, totalt 251 
bruk, var det i 1969 67 
stk som hadde bruket 
som eneste leveveg, 48 
stk hadde bruket som 
viktigste inntekstskilde, 
mens 112 stk hadde 
bruket som binæring
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2.3 Boligbygging i lnf-områder

store deler av kommunens arealer ligger som tidligere nevnt i lnF-områder 
og representerer det største arealmessige volumet i kommunen. For å sikre et 
virkemiddel for å kunne tillate spredt boligbygging i disse områdene, har vi 
valgt å se på dette som et eget fokusområde. 

i utgangspunktet oppfattes landbruks, natur og friluftsformålet slik at ingent-
ing annet er tillatt. ønske om fradeling for oppføring av bolig vil derfor bli 
behandlet som dispensasjon fra arealdelen. slike søknader utløser andre vur-
deringer som f.eks. utslippsmulighet, avkjørselssøknad fra offentlig veg og 
forholdet til byggeforbud langs sjø, vann og vassdrag. i Bamble er det for 
tiden 2-4 søknader i året. 

i målsetting til samfunnsdelen er det lagt opp til å vurdere enklere saksbehand-
ling og boligbygging i lnF i takt med utbygging av vann og avløpsanlegg og 
å bruke revisjonen for å oppnå en balansert boligutvikling i 
lnF – områdene. det er derfor viktig at vi i denne prosessen 
får kartlagt hvor stort dette ønsket rent faktisk er.

Hvordan vurderer du målene i samfunnsdelen, thomas 
dalene?

grønn Boglede
det er viktig for bygdene å legge til rette for grønn boglede, 
uttrykker dalene. Folk flytter noen ganger utfra byene for å 
realisere et annet liv. For hans egen del planlegger han å skille 
ut tomt for oppsett av bolig til familien. det blir nær rørholt-
fjorden til familien og deres venner.

Kommunen har i dag to retningslinjer for etablering nær 
landbruksområder. I vedtatt arealdel sies det at en skal 
ha en avstand på 50 meter fra aktivt landbruk til bolig, i 
landbruksplanen står det 10 meter. Har du synspunkter på 
dette?
dalene tror at søknader om etableringer må underlegges egne selvstendige 
vurderinger i hvert enkelt tilfelle. terrengformasjoner, adkomster og utslipps-
forhold er høyst varierende. derfor kan en ende opp med ulike vurderinger.

Kan det være en mulighet å se for seg at grunneiere kommer med felles-
løsninger for husklynger?
ja, det bør vurderes. Flere kan da dra nytte av fellesanlegg og nytte områder 
inntil hverandre der kanskje landbruksforholdet ikke er så betydelig.

Bør det utarbeides bestemmelser for byggeskikk og plassering?
jeg tror det er best at kommunen ikke legger for stramme føringer, men har 
gode veiledere. dette gjelder hvordan en skal gå fram i søknadssammenheng 
og hva en bør legge vekt på.

alle kommunene jobber nå med eu’s vanndirektiv. dette handler om å op-
prettholde gode vannkvaliteter og det viser seg at eldre utslipp har bidratt til 
at større områder er uheldig påvirket. 

vil boliger utenom va nett vil være en utfordring?
ja, men jeg mener at det er mange utslippsanlegg som nå holder gode stan-
darder og en må huske at jordbruket på mange måter har tatt sitt ansvar. i til-
legg er husdyrholdet redusert betydelig slik at avrenningene derfra er forbed-
ret.

ikke glem at Bambles bygder i det store bildet er sentralt beliggende, midt 
mellom bysentra i sør-norge, grenland og agder, avslutter thomas dalene.

Thomas Dalene   
er leder, gårdbruker, 

takstmann og konsulent

Visste du at: 
• Bamble generalplan av 

1975 viser til st ved ro-
sland og ødegaardens 
verk er det areal som 
kan være egnet til in-
dustrillokalisering under 
spesielle forutsetinger. 
disse arealene bør 
foreløpig betraktes som 
reserveareal …. «  - 
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2.4 utvikling av rugtvedt/findal/                                 
 Hafreager-området

området har i gjeldende arealplan vært avsatt til fremtidig utviklingsområde, 
både innenfor næring og bolig. større boligutbygginger har blitt gjennomført 
i Findal/Hafreager-området og det er fortsatt kapa-
sitet for ytterligere utvikling. 
området inneholder pr i dag 
gode kvaliteter som bosted og 
offentlige servicefunksjoner, 
samt har nærhet til gode of-
fentlige kommunikasjonslinjer.

når 4-felts motorveg og den 
såkalte «gassveien» (traseèn 
fra rugtvedt over Findal mot 
Herre) eventuelt er realisert, vil 
rugtvedt fremstå som et trafikk-
messig knutepunkt for grenland-
regionen. det foreligger et stort 
utviklingspotensiale knyttet til 
både boligbygging og som avlast-
ningsområde for stathelle i forhold 
til næringsetableringer. 

rugtvedt – innfallsporten til nedre telemark?
lars kristian rugtvedt, eller lasse som alle kaller ham, er daglig leder av veitvedt 
eiendom som igjen eier lasses på rugtvedt. dette området som i dag er kjent for 
alle Bamblinger og folk som har kjørt forbi en gang eller to, ble utviklet og satt 
opp av lasse selv så tidlig som i 1967. på den tiden var det lite eller ingenting 
av næringsvirksomhet. samtidig med hans etablering kom skoleanleggene på 
rugtvedt og det ble tilrettelagt boligfelt. ikea hadde faktisk planer i området i 
80-årene, men ble stoppet av finanskrakket. 

ved stokkevannet har det blitt etablert en næringspark og rugtvedt har fått til-
ført sitt område både motell og dagligvare. området ligger tett på e18 og plan-
lagt veg til Herre. det pågår planlegging av mer næring og boligsatsing og lasse 
påpeker selv om områdets svært sentrale plassering og at det er interesse for 
etableringer knyttet til kommunikasjon og logistikk.

Han legger vekt på at kommunen må holde ens profil på framtidig satsing og at 
det kanskje over tid vil være riktig å se sørover langs ny e18.

«grøntområdene forsvInner»

Hva har skjedd med “Bybåndet”?
når man begynner å diskutere «Bybåndet» med lars kristian og utbyggingen av 
nye boligstrukturer på langesund-stathellehalvøya blir det første han nevner: 
«…det må jo bli blokker der da». Han kan ikke se at det er plass til noe mer. 
når gassveien blir utbedret og utviklet vil rugtvedt bli et stort trafikknutepunkt, 
som på mange måter er fordelaktig for området, men han er ikke interessert i å 
se mye boligbygging rundt stokkevannet. stokkevannet er en ubrukt ressurs og 
burde utvikles til et friområde, med treningsløyper og grøntområder. 

Hvordan ser du på området om 50 år?
om 50 år vil grøntområdene forsvinne og det vil vrimle tusenvis av mennesker 
i området. man kan diskutere om dette er positivt eller negativt, men konklus-
jonen til lasse var enkel. Bevar grøntområdene rundt stokkevannet og se heller 
litt lenger mot Findal og vestover for boligformål. rugtvedt er et veldig sentralt 
sted og kan på mange måter fungere som et avlastningssenter for langesund-
halvøya.

Lars Kristian Rugtvedt



11

2.5 fremtidig næringsutvikling på                                    
 langrønningen, rugtvedt og frier vest 

det er særlig disse tre områder som utpeker seg som sentrale områder for vi-
dere næringsutvikling. langrønningen er et område vest for nylende, hvor det 
vil bli etablert et hovedkryss i forbindelse med ny 4-felts-
motorveg. dette vil naturlig generere ønsker om etablering 
og servicerela-terte næringer etc. 

Frier vest er et område avsatt til industri i gjeldende areal-
plan, og omfanget og innholdet av dette må avklares ytter-
ligere i den videre prosessen. Forholdet til sjøveis tilkomst er 
også viktig å få avklart.

Hvordan oppfatter du mulighetene for næringslivet til å 
medvirke?
planomfanget er stort og altomslukende. det er vanskelig 
å danne seg et klart bilde. planarbeidene er særs viktige for 
befolkning og næringsliv. det oppfattes uheldig at høringen 
pågår midtsommers. det er fare for at varslingen drukner i an-
dre gjøremål. vi har bedt om utsettelse slik at vi kommer nær-
mere på .

Hva bør planleggere/politikere ha for øye?
en må planlegge for lang tid med et sikkert mål. det unike må pleies. Bevar vår 
særs attraktive kystlinje. Bevar viktige eldre bygningsmiljøer som f.eks nedre 
stathelle. detaljer kan være viktige i å bevare en særegenhet. dette igjen kan bi-
dra til nye etableringer. i nye områder tror jeg det er riktig å planlegge sammen-
blanding av myk næring og boliger. industrivirksomhet bør legges for seg selv.

Hvordan er din erfaring med planer fram til i dag?
planfundamentene må være grundige og planleggere og beslutningstakere må 
tilføres næringsetableringskunnskap tidlig. kanskje bør det etableres en tettere 
kontakt som f.eks et etableringssråd. rådet kan bidra i tidlig kontakt, informere 
og blant annet  tilrå  type næring  herunder varsle der det overetableres.

planer må være realistiske, mange planer har vist at de ikke har vært det. planene 
må  være av en slik karakter at kostnadene ved gjennomføring er realistiske og 
vil skje i oversiktelig tidshorisont.

Hvordan ser du på boligutviklingen?
Boligplanene bør legge opp til differensiert utnyttelse. det bør være mulig å 
kjøpe seg en stor tomt. jeg ser det som viktig at folk kan bygge sitt boligønske 
uten påvirkning fra utbyggingsentrepenørene.

Anne-Cathrine Rogn, 
daglig leder av Rogn Elek-
triske og tillitsverv i lokal 

næringsforening
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2.6 Boligutvikling og fortetting på                            
 langesundshalvøya 

dette området ble utpekt til stor boligsatsing ved kommunens første general-
plan av 1975. i det pågående regionale samarbeidet er områder i nær tilknytning 
til metrolinjer/kollektivtransport særlig attraktive områder for ytterligere fortet-
ting. det har videre vært nedsatt et internt prosjekt i 
kommunen, politisk ledet, som 
har definert 8 potensielle ut-
viklingsområder på langesund-
halvøya. resultatet av dette blir 
behandlet som formelt innspill 
til arealplanarbeidet.

området er særegent i regional 
sammenheng med store verneom-
råder, flere viktige områder med 
høy vernegrad innen geologi, veg-
etasjon og botanikk. dette reiser 
blant annet spørsmålene om hvor 
byggegrensene skal gå, hvor skal 
markagrensen defineres? vi har ut-
fordret Hans ødegård, lederen av 
langesund vel, og inge r. sannes, 
(ikke avbildet) stathelle-patriot, til å 
dele sine meninger med oss:

Hvordan vurderer dere arealutviklingen på lange-
sundshalvøya de siste 50 år?
Boligutbyggingen i langesund/stathelle (se “merknad” på neste side) var stor 
i mange år. i ettertid kan en se at ikke alt ble like bra. nyere boligfelt har blitt 
langt bedre, men Bamble kommune kunne vært en enda bedre kommune å bo i 
om grasmyr hadde utviklet seg slik planene var i 35 år. jeg tenker på idrettshall, 
svømmebasseng, treningsbaner  osv – alt inntil det største skolesenteret i kom-
munen, sier sannes.

differensiert boligbygging blir mottatt med takk, men det er vanskelig når 
markedet skal styre. Hvilke redskap skal tas i bruk ved denne type boligbygging? 
eneboliger, trappehus, rekkehus, lavblokker? Før fantes et kommunalt tomtesel-
skap som styrte denne geskjeften, sier ødegård.

Har kommunen klart å ivareta de forskjellige behov som utbygging har 
krevd, som f.eks. bad, båt, strandsone?
stathelle mangler en bra badeplass. det er synd at det ikke ble noe av badeplas-
sen på nordvest siden av Croftholmen. de siste par årene har vi, pga Brotorvet,  
sett en gledelig  økningen av småbåter som søker gjestehavn. det er behov for 
langt flere gjesteplasser enn dagens tilbud. det bør snarest komme g/s veg gjen-
nom ekstrand. stathellefolk har også behov for gangstier i nærmiljøet. tilrette-
legg for bedre gangstier fra Høgenhei til Hekleberget/grasmyr. 

Boliggjentetting fremfor båtopplag bør vurderes i enkelte områder. Bygg boliger i 
området ved Fjelljordet. Flere og flere vil ha leilighet fremfor enebolig. Bygg flere 
leiligheter/lavblokker. særlig i sentrale områder i stathelle og langesund må 
nybygg passe inn med øvrig bebyggelse. kommunen bør rådføre seg med arki-
tekter. kommunen snakker mest om boligbygging i langesund. oBs: i forhold 
til øvrige grenland er nok stathelle vel så attraktivt som bosted, hevder sannes.

det er mange sikrede vernearealer på halvøya – hvordan innvirker det på 
opplevelse og byggeareal? 
verneområdet fra røsskleiva og sydover, samt vernede områder langs rognsåsen 
gir beboerne gode opplevelser. disse områdene må forbli vernet for utbygging.  
lag bedre stier/gangveier fra Høgenhei til Hekleberget. til nå har det bare blitt 
tilrettelagt for bra skogstier/skogsveier rundt langesund.

Hans Ødegård, leder av 
Langesund Vel

Visste du at: 
• Bamble generalplan av 

1975 sier: det er i plan-
forslaget foreslått ny 
senter lokalisering på 
sundbykåsa. dette skal 
inneholde skoler, sos-
iale institusjoner, andre 
servicefunksjoner og 
dagligvaretilbud. gen-
eralplanutvalget forut-
setter at det foreslåtte 
nye sentrumsområde 
ikke må utvikles til et 
handelssenter som kan 
svekke de eksisterende 
sentra i kommunen. 
generalplanutvalget 
ser det som en klar 
forutsetning for sam-
funnsmessig tjenelig 
styring  av utviklingen 
innen habndle og ser-
vicenæringen at kom-
munen har råderett over 
de aktuelle utbygging-
sareal i området
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nå kommer planer for lagunen, langesund Bad og smietangen på samme 
tid, hvordan ser du på det?
det blir for mye på en gang, sier ødegård. det er forøvrig viktig å holde fast ved 
boligformålene der det er helårlig beboelse. langesund må ha økt befolkning. 
det er den rette måten for å skape liv i byen hele året, hevder ødegård.

merknad: kommunen bør igjen bruke «langesund/stathelle» i stedet for «lange-
sundshalvøya». det er to tettsteder/byer. Begge stedsnavn bør brukes, så unngår 
man misforståelser. 

2.7 offentlig tjenesteyting på grasmyr 

grasmyrområdet har ligget inne i kommunens planverk siden tidlig på 70-tallet 
som et viktig område for Bamble kommune. opp gjennom årene har det vært 
ulike planer som ikke har blitt realisert, men også elementer som har blitt gjen-
nomført. i dag inneholder området videregående skole, ungdomsskole, barne-
hage, idrettshall, bensinstasjon og dagligvarebutikk. 

Hensikten med å ta inn grasmyrområdet som særskilt fokusområde i planpro-
grammet er først og fremst å sikre framtidige arealer for offentlig tjenesteyting 
og bevare kommunens handlingsrom. området representerer også et viktig an-
legg for idrett og aktivitet. 

2.8 offentlig veg mellom nylende – valle 

planprogrammet foreslår at kommunen skal arbeide for offentlig veg mellom 
nylende og valle. det innebærer en mulig oppgradering og eventuelt omlegging 
av Fylkesvegen fra e18 til valle fra Feset. ny e 18 vil bli etablert i planperioden. 
vestre avkjørsel blir på langrønningen og det er grunn 
til å regne med økt trafikkavvikling mot valle over Feset. 
Hovedtrafikken til kysten går i dag over vallevegen fra åby-
Brevikstrand. 

engasjert BeBoer I BrevIKstrand
toril johansen er en engasjert Brevikstrandbeboer. Hun 
er leder av en lokal vegkomite og har opp gjennom tidene 
advart mot trafikk-mengden gjennom Brevikstrand. Brevikst-
randområdet mangler fortau, overganger og en sikker beveg-
elsessone. 

den offentlige kyststien har heller ikke fått noen god løsning. 
trafikken sommerstid er svært høy, sier hun. Barn i alle aldre 
ferdes på denne veien for å komme rundt til sine respektive 
venner og familier, mens foreldrene sitter hjemme og biter 
tenner i påvente av at noe kan skje. kommunen må passe seg 
for å godkjenne mer utbygging mot valle før opp-gradering 
mot Feset er ordnet, er hennes oppfordring.

Hun er svært glad for at temaet om bedre veg Feset – valle er satt på dagsorden. 
det vil avlaste Brevikstrand.

Toril Johansen, engasjert 
Brevikstrandbeboer og leder i 

vegkomiteen
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2.9 Kommune ros-analyse og                                                     
 konsekvensutredning

kommunene er lovpålagt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser ved utar-
beidelsen av nye planer. dette følger av bestemmelsene i plan og bygningsloven. 
det utarbeides en ros-analyse på kommunenivå, og en ros-analyse særskilt 
knyttet til hovedrevisjonen av arealdelen. enkelte temaer er like, og griper over 
i hverandre.

ku betyr konsekvensutred-
ning, og er lovpålagt å utar-
beide. med utgangspunkt 
i en beskrivelse av viktige 
miljø- og samfunnsforhold 
skal det i konsekvensutred-
ningen gis en beskrivelse 
og vurdering av virknin-
gene som planen eller 
tiltaket kan få for miljø og 
samfunn, som f.eks foru-
rensning, transportbehov, 
kulturminner, havnivåstign-
ing etc. 

Bamble med sin kystlinje og 
petrokjemiske industri har 
sine særegenheter knyttet 
til risiko og sårbarhet. det er hyppig sjøtransport langs vår kyststripe, det fraktes 
råstoffer og den maritime trafikken utgjør et stort ulykkes- og forurensningspo-
tensiale. trafikken på e-18 som går gjennom kommunen er også økende, og 
det er ofte trafikkulykker her. siste års erfaringer og forskning viser at klima- og 
naturbaserte hendelser er økende, og man registrerer hurtigere klimaendringer 
enn tidligere. infrastruktur som vann, samferdsel og energitilførselen er kritiske 
områder som medfører store konsekvenser ved svikt, og man må ha en tilstrek-
kelig beredskap dersom det oppstår en uønsket hendelse.

Bamble kommune er med sin kystlinje utsatt for havnivåstigning, flom og storm-
flo. ekstrem nedbør vil blant annet kunne medføre flom både i Herreelva, åbyelva 
og surtebogen elvedrag. stormflo og flom vil kunne medføre kritisk situasjoner 
for blant annet kongshavn, strandgata, stoa, Brevikstrandskilen og Findal.

skredutsatte områder for jord og fjell er blant annet; Herreelvas strandsone,       
Frierflogene, Høgenhei, rognsflauane, sandvika øst, Bamble prestegård og 
åbyelva. tangvaldkleiva er i tillegg utsatt for steinsprang.

Forsyning av vann til befolkningen, næring og samfunnsviktige institusjoner er 
viktig at samfunnet skal fungere og opprettholde sine funksjoner. det er også 
viktig at avløpssystemet fungerer optimalt slik at det ikke oppstår miljøskader 
og smitte.

Bamble kommune har høy grad av maritim aktivitet langs sin kystlinje. industrien 
i regionen medfører også hyppig sjøtransport langs kysten. den maritime trafik-
ken består av fritidsbåter, fraktskip og passasjerferger.



15

3 Barn og unges oppvekst-  
 vilkår - meninger om fremtiden
kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra blant annet 
barn og unge i planprosessene. på Bamblekysten finner vi to samfunnsen-
gasjerte jenter. Begge har verv i ungdomsrådet i 
kommunen og klare synspunk-
ter på kommunens framtid. 

«vi ungdommer blir mange 
ganger tatt med i vurderinger 
av forskjellige ting i kommunen. 
når det gjelder hvordan vi tror 
kommunen vil utvikle seg svarer 
vi utfra våre egne oppfatninger».

Bamble er nå i oppstarten av å 
gjøre en ny arealdel. Hva bør plan-
leggere og politikere tenke på? 
• vi tror at folk ønsker nærhet 

til handel og kveldstilbud. 
stathelle og langesund vil ut-
vikle seg. det er jo der alle til-
budene er samlet. men for all del 
ikke bygg ut alt der. stopp før 
det er fullt. det er viktig med grønne områder

•  sats på å gjøre våre grender utover i kommunen 
store nok til å bli tettsteder slik at det dannes tilbud 
der vi bor. planlegg gode bomiljøer i alle deler av kommunen

•  Høgenhei er fra naturens del et klart skille mellom øst og vest i kommunen

Hvordan oppleves kysten?
langesund og valle er sommertreffstedene. selve valle må være som det er. ny-
bygging bør skje bakenfor. vi mener at beboere og næringen langs kysten bør 
ha fortrinnsrett i strandlinja. det bør være vår belønning for å bo her 12 måneder 
i året.

det er vedtatt å bygge en helt ny e 18 gjennom kommunen. Hva mener dere 
om det?
• vegen vil bli en transportetappe bort fra der vi bor
•  kommunen bør legge opptil at kjørende stanser og sanser
•  Bamble er attraktiv, men er ikke bare kyst. legg til rette for at folk stanser, 

ser og kjenner på om det er en plass de vil etablere seg. skap en attraksjon 
langs vegen

ungdommene ivrer med synspunkter. de oppfordrer all ungdom til å bidra i dis-
kusjonen om hvordan det bør bli der du bor.

Julie E Simensen fra 
Cocheplassen og Anna Rein 

Bjurholt  fra Kjønnøya
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4 folkehelse
i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har Bamble 
kommune bestemt at det skal være et særskilt fokus på folkehelseperspektivet. 

det betyr blant annet at kommunen aktivt bidrar på mange fronter;
• sikre god vannkvalitet gjennom «vanndirektivet»
•  utbygging av kommunalt avløpsnett for å hindre forurensing
•  Bidra til å sikre strandområder og legge til rette for bruk og tilgang for alle. 

Her kan nevnes rognstranda, ivarssand og rakkestadstranda. i tillegg pågår 
det arbeid for å tilrettelegge for bruk av sandvika

•  samarbeid med frivillige om kyststien gjennom kommunen
•  sørge for å bevare viktige drag i grønnstrukturen i kommunen til glede for 

friluftsliv og rekreasjon
• drikkevann
•  stimulere frivillighetsarbeidet i kommunen
•  sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge ved arealplanlegging
• universell utforming - krav
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5 Hyttekommunen Bamble           
 - en hytteeiers oppfatning

aøl
Bamble har en attraktiv kystlinje. Hytte og friluftsliv er et relativt ungt bruksmøn-
ster. de første ferierende begynte ofte ved innlosjering hos fastboende, derfra til 
oppkjøp eller feste av hyttetomt.

nedbygging av kystområdene begynte omkring 1930-tallet og akselererte før  
innføring av plan og bygningslovgivingen i 1965. Fra 1965 og fram til vår tid har 
hytteutviklingen skjedd i hovedsak etter vedtatte planer.

opp gjennom tidene har utnyttelse av strandsonen blitt innskjerpet. rikspoli-
tiske retningslinjer for oslofjorden, der Bamble kystsone inngår, ble innført i 
1993. retningslinjen er innarbeidet i kommuneplanens arealdel sammen med 
lokalt, definerte vilkår for hytteutbygging.

Bamble kommune har fram til nå en øvre arealgrense på 100 kvadratmeter pr 
eiendom. tomteform, områdets kvaliteter og forholdet til omgivelser avgjør 
om hytteutnyttelsen kan oppnå maksimalt areal. det vil ofte være særskilte vur-
deringer knyttet til hver enkelt søknad. arealøkonomisering er et viktig, førende 
prinsipp for tillatelser i strandsonen (samle bebyggelsen under ett tak).

i den senere tid har kommunen brukt store ressurser på å utvikle et hovednett 
av vann og avløp langs kysten. det har bidratt til at mange vannlag har blitt 
etablert. grupper av hytteeiere har samlet seg om felles tilkoplinger til offentlig 
nett. dette arbeidet må sees i lys av eu`s vanndirektiv, der målsettingen er å 
bedre vannkvalitet i innvann, elvedrag og kystvann. 
kommunen tror at om 10 år er vi 
en situasjon hvor de viktigste og 
største bebygde kystområdene 
er tilkoplet offentlig nett.

Bambles attraktive kystlinje er 
en knapp ressurs hvor det kan 
oppstå kryssende samfunnsin-
teresser. viktige utfartsområder 
er etablert der det før var hytte-
bebyggelse. andre plasser har det 
blitt akseptert gjenfyllingsområder 
for hytter. det har igjen bidratt til 
oppgradering av vegsystemer, bed-
rede tilbud og samling av båtplass-
er.

Bamble kommune har snakket med 
mai Britt knoph som selv er hytteeier 
på Bamblekysten, nærmere bestemt åstadsheia.

Hva er din oppfatning av Bamblekysten og har kom-
munen forvaltet områdene fornuftig?
jeg synes det er veldig bra lagt til rette for friluftsliv, båtliv og tilgang til strand-
sonen langs Bamblekysten. skjærgårstjenesten gjør også en viktig jobb med å 
vedlikeholde og rydde i skjærgårdsparken. vi har båt og stor glede av å bruke 
disse fasilitetene, særlig utenfor fellesferien er det flott og god plass. jeg synes 
de viktigste prioriteringene fremover bør være å ivareta allmennhetens tilgang til 
strandsonen og det vakre natur- og kulturmiljøet langs kysten, som nettopp er 
den store opplevelsesverdien for de fleste av oss.  jeg tror det vil bli nødvendig 
at vi i større grad deler på godene og ikke kan breie oss ubegrenset med større 
og større båtplasser for eksempel. vi blir jo flere og flere.

i planprogrammet til arealdelen sies det: utbygging i rpr sonen bør så langt 

Mai Britt Knoph, hytteeier på 
Bamble kysten
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som mulig konsentreres til eksisterende tettsteder slik at kystsonen for øvrig 
skjermes. er det en riktig vurdering? som spesielt tema er valgt: Bruk og vern in-
nenfor 100 meters belte. Hva bør en legge vekt på i strandsonen?

presset på utbygging og inngrep i strandsonen vil nok øke, og det er viktig at 
kommunen holder stand mot dette slik at strandsonen og naturopplevelsene blir 
tilgjengelig for alle. det virker derfor riktig å konsentrere utbygging i rpr-sonen 
til eksiterende tettsteder. 

det fremkommer som en strategi at: det skal legges til rette for bruk av eksister-
ende hytter større del av året og økt hyttebygging i eksisterende og nye områder. 
Hvilke tanker gjør du deg rundt dette?

det er en klar trend at flere bruker hyttene 
som helårshytter med strøm, vann og av-
løp og bredbånd. det er vel bare fint, også 
for lokalt næringsliv, at det blir mer aktivi-
tet i disse områdene også utenfor felles-
ferien, så det synes jeg det bør legges til 
rette for. men med økende bruk bør det 
også stilles strengere krav til kloakkrens-
ing blant annet. nye hyttefelt bør ikke 
legges til strandsonen. 

kommunen har valgt en maksimalgrense 
på 100 kvadratmeter Bta samlet på tomta, 
generelt? er det en forståelig og naturlig 
grense? Har kommunen hensynstatt andre 
arealkvaliteter godt nok langs kysten?

dette er da ganske stort for en hytte, og 
har ikke hørt noen klage over det. det 
som derimot ikke er så bra, er at vi har 
opplevd strengere krav til fargebruk, fritt-
stående boder osv. enn det synes å være 
i strandsonen. vi ser eksempler på hytter 
i vannkanten i storslagen byggestil som ikke passer inn i det tradisjonelle vakre 
kystmiljøet, og hvor det bygges private brygger og anlegges kunstige sandstren-
der m.m. det bryter totalt med estetikken, og reduserer opplevelsesverdien for 
mange som ferdes i strandsonen. da er det vanskelig å forstå at kravene i ens 
eget hyttefelt, hvor ikke andre enn hytteeierne ferdes, er så strenge at man ikke 
kan sette boden to meter unna hytta. dette henger ikke sammen, men jeg vet 
ikke hva årsaken er, om reglene har fått utilsiktet virkning eller om det er dispen-
sasjoner som gis til ressurssterke personer.

defInIsjoner og Begreper

ros – risiko og sårbarhetsanalyse
eu´s vanndirektiv - vannkvalitetsarbeid som pågår over hele landet
plan og bygningsloven  § 1- 8  - om forbud mot bygging i 100 meters belte 
rpr for oslofjorden – innført ved kongelig resolusjon 1993



merknader og ønsker bes sendt til:

Bamble kommune
v/virksomhet for samfunnsutvikling
kirkeveien 12
3970 langesund

vi håper på stor deltagelse!


