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Varsel om oppstart av planarbeid - fylkesveg 363 Rugtvedt - Dørdal 

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal i samarbeid med Bamble kommune starte arbeidet med en 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fylkesveg 363(tidligere E 18) 
Rugtvedt – Dørdal. Strekningene det gjelder er fra Bamble kirke til gammel avkjøring til Valle og fra Åby 
til Grindbakken. 
 

Beskrivelse av prosjektet 
Planen vil bestå av en gang- og sykkelløsning på strekningen fra eksisterende gang- og sykkelveg ved 
Bamble kirke til gammel avkjøring til Valle, og på strekningen fra eksisterende gang- og sykkelveg ved 
Åbykrysset til Grindbakken. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Det er 
ønskelig med fullgod gang- og sykkelveg på strekningen, men lokale tilpasninger kan gjøres.  
Det er avklart utredningstemaer i oppstartmøte med Bamble kommune 
 
Kartet under viser varslingsområdet og planens foreløpige grense, markert med rødt omriss. 

 Se adresseliste  
    
 
 
   

Team utbygging vest 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

  
    

16.10.2020 
   

20/13447-10 
   

Anne Refsdal 
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I forbindelse med planarbeidet kan det bli utført oppmålingsarbeider. Oppmålingsarbeider har hjemmel 
i Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 41. Det blir også utført grunnundersøkelser, og dette 
har hjemmel i Oreigningslova § 4. 
 

Framdrift og frist for innspill 
Vi ber om at dere sender eventuelle innspill til oss innen 20. november. Send det skriftlig til:  
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Postboks 2844 
3702 Skien 
Eller på e-post: post@vtfk.no 
 
Kopi av innspill sendes til Bamble kommune, postboks 80, 3993 Langesund. Eller på epost: 
postmottak@bamble.kommune.no  
 
På grunn av situasjonen vi er inne i for tiden (korona-pandemien), er det ikke bestemt om det blir 
avholdt informasjonsmøte i forbindelse med at planutkastet legges ut til offentlig ettersyn. Imidlertid vil 
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utleggingen bli annonsert i aviser og brev til grunneierne. Vi forventer å ha planforslaget klart for 
offentlig ettersyn høsten 2021. 
 
Varslingen er også lagt ut på Bamble kommunes hjemmeside: 
http://www.bamble.kommune.no/statusplaner  
 

Aktuelt regelverk 
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. 
 

Ta gjerne kontakt 
Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte Anne Refsdal på e-post anne.refsdal@vtfk.no eller på 
telefon 33 34 40 40. 
 

 

Med hilsen 

Anne Refsdal 
   
anne.refsdal@vtfk.no 
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

Vedlegg:  

- Adresseliste 
- Referat fra oppstartsmøte (til regionale myndigheter) 
- Sosi-fil (til regionale myndigheter) 

http://www.bamble.kommune.no/statusplaner
mailto:anne.refsdal@vtfk.no

