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Varsel om utvidet plangrense - Gang- og sykkelløsning langs fylkesveg 
363 Bamble kirke - Grindbakken 

 
I oktober 2020 sendte Vestfold og Telemark fylkeskommune varsel om oppstart av planarbeid for 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fylkesveg 363 (tidligere E 18). 
Strekningene det gjelder er fra Bamble kirke til Åby, og fra Åby til Grindbakken. 
 

Utvidet plangrense 
I brevet som ble sendt i oktober ble det vist et kart med en foreløpig plangrense. I forbindelse med 
planlegging av gang- og sykkelvegen er det oppdaget at den foreslåtte varslingsgrensen er litt for liten. 
Planområdet skal ivareta blant annet overvannshåndtering, kryssing av avkjørsler, og det må settes av 
tilstrekkelig anleggsbelte langs strekningen. Vi må derfor justere plangrensen noen steder, og da er det 
nødvendig å varsle grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndigheter på ny.  
 
Vedlagt er to kartskisser som viser ny varslingsgrense. Det skraverte området viser områdene der 
grensen er utvidet. Vi forventer at det endelige planforslaget vil få en mindre avgrensning enn det som 
er vist på kartet.  
 
Vi vil presisere at når det er laget et ferdig planforslag for gang- og sykkelvegen, vil alle grunneiere og 
rettighetshavere vil få muligheten til å uttale seg til planen ved offentlig ettersyn. Det forventes at 
offentlig ettersyn vil bli høsten 2021.  
 

Frist for innspill 
Vi ber om at dere sender eventuelle innspill til utvidelsen av planområdet oss innen 19. april. 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  

Se adresseliste 
  
 
 

Team utbygging øst 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

  
    

26.03.2021 
   

20/13447-39 
   

Bodil Odberg 
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Varslingen er også lagt ut på Bamble kommunes hjemmeside: 
http://www.bamble.kommune.no/statusplaner  
 
 

Ta gjerne kontakt 
Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte Bodil Odberg på e-post bodil.odberg@vtfk.no  eller på 
telefon 99 35 32 32. 

 

Med hilsen 

Bodil Odberg 
   
bodil.odberg@vtfk.no 
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Kart 

- Adresseliste 

- sosi-fil (til regionale myndigheter) 
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