
ÅPNE MØTER
Teknisk utvalg  17. juni  kl. 14.00  Halen gård

Kommunestyret  18. juni  kl. 15.00  Halen gård

VEDTATT REGULERINGSPLAN ØSTRE BUKTA - 
LANGHOLMEN.
I henhold til plan og bygningsloven har Bamble  
kommunestyre i møte den 12.2.2015 sak 3/15 
godkjent overnevnte reguleringsplan med tilhørende 
bestemmelser datert 20.05.2015.
Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. 
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble 
kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80,  
3993 Langesund innen 3-tre-uker fra kunngjørings-
dato.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter 
plan og bygningslovens §§15-2 og 15-3, må være 
fremsatt senest tre år etter denne kunngjøring.

OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DE-
TALJ-REGULERING GBNR. 4/83 -4/216 M.FL. 
UTVIDELSE AV DAGLIGVARE-FORRETNING 
COOP PÅ HERRE
Teknisk Utvalg har i møte den 27.5.2015 sak 60/15, 
anbefalt planforslag «Detaljregulering gbnr.4/83 
-4/216 m. fl. med tilhørende dokumenter.
Planforslaget har som mål å regulere arealet til  
næringsformål, kjøreveg, parkering og hensynssoner. 
Hovedmålet er at det planlegges utvidelse av daglig-
varebutikk.
Området er i dag uregulert men er i kommuneplanens 
arealdel vist som næringsareal og LNF formål.
Planområdet ligger mellom Herre elva /Hellestvedt-
veien og vest den «gamle» Herrebrua. 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring 
med bestemmelser, illustrasjonsplaner, Ros-analyse, 
planbeskrivelse, Geoteknisk rapport og trafikk- 
løsninger.

FORSLAG TIL OMREGULERING FOR DEL  
AV RAFNESÅSEN  
Teknisk Utvalg har i møte den 27.5.2015 i sak 58/15, 
anbefalt planforslag til «Detaljreguleringsplan for del 
av gnr 4 bnr 224 og 91 – Rafnesåsen på Herre» med 
tilhørende bestemmelser datert 7.5.2015. 
Planforslaget har som mål å tilrettelegge for «senior-
boliger» på et område som tidligere var båndlagt av 
høyspentlinje. Høyspentlinje er nå fjernet. 
Reguleringsforslaget vil inneholde følgende formål: 
boligbebyggelse og grønnstruktur. 
Ved eventuell godkjenning av planforslaget vil deler av 
plan Omregulering del av Rafnesåsen Ringveien id 145 
bli opphevd og erstattet med ny plan.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring 
med forslag til plan, bestemmelser, profiler, planbe-
skrivelse.
SAKENES DOKUMENTER LIGGER PÅ  
BAMBLE KOMMUNE HJEMMESIDER UNDER:  
WWW.BAMBLE.KOMMUNE.NO/STATUSPLANER
Eventuelle merknader til planforslagene for Detalj-
regulering gbnr. 4/83 -4/216 m.fl. utvidelse av 
dagligvare-forretning Coop på Herre og  planforslaget 
til Detaljreguleringsplan gnbr.4/224 og 91 for del av 
Rafnesåsen må sendes skriftlig til Bamble  
kommune v/Samfunnsutvikling til  
PB 80, 3993 Langesund innen  
10. august 2015


