
Åpne møter

eldrerådet 9. mars kl. 09.00 – Bamble rådhus, Synken

rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
9. mars kl. 13.00 – Bamble rådhus, Formannskapssalen 

teknisk utvalg 11. mars kl. 11.30 – Bamble rådhus, 
Formannskapssalen

Oppvekst- og kulturutvalget 11. mars kl. 16.00 – 
Bamble rådhus, Langen

Helse- og omsorgsutvalget 11. mars kl. 16.00 – 
Bamble rådhus, Formannskapssalen 

Administrasjonsutvalget 11. mars kl. 13.00 –  
Bamble rådhus, Synken 

Landbruksnemnda 11. mars kl. 18.30 –  
Bamble rådhus, Bambleåsen

Formannskapet 12. mars kl. 08.30 –  
Bamble rådhus, Formannskapssalen 

Septik-tømming i BAmBLe kOmmune

I påvente av ny renovatøravtale om tømming av septik 
i  Bamble kommune, skal henvendelser vedr. tømming 
av tette tanker og minirenseanlegg rettes til Bamble 
kommune, tlf 35965000. Det samme gjelder ekstra-
tømming av slamavskiller. Rutinetømming av slam-
avskillere fortsetter som før.

FOrSLAg tiL reguLeringSendring  
innenFOr gjeLdende pLAn -  
eik ASvALL øSt - mAkeSkiFte 

Tekniske Utvalg har i møte den 28.1.2015 i sak 5/51, 
anbefalt planforslag til reguleringsendring for opp-
arbeidelse av adkomst til friområde/mindre justering 
av grenser innenfor gjeldende plan Eik – Asvall Øst 
Plan id 123.

Formålet med reguleringsendringen er å opparbeide 
adkomst til friområde ved Ulstrupveien. Regulerings-
endringen vil innebære en mindre justering av gren-
sene mellom eiendommene 27/1(F2) og 27/555(FV2).

Ved eventuelle godkjennelse av planforslag vil del av 
gjeldende plan for Eik-Asvall Øst (plan id 123) bli delvis 
opphevd og erstattet med ny plan.

Planen vil inneholde: Fellesvei (FV2) felles parkering(p), 
felles sjøboder(SB), off. friområde(F5), turvei/
gangforbindelse(o_ F5).

Planen grense i syd mot FV 200, i nord mot friområde, 
i vest mot gnr.27/50, 27/44, 27/125, og i øst mot 
27/102, 27/553, 27/552, 27/405 og 27/554.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring 
med forslag til reguleringsendring, bestemmelser.

Sakens dokumenter ligger på Bamble hjemmesider  
under: http://www.bamble.kommune.no/ 
status planer/planer på høring.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes 
skriftlig til Bamble kommune v/Samfunnsutvikling til 
PB.80, 3993 Langesund innen 11.mai 2015.

FOrSLAg tiL AnBeFALt reguLeringSpLAn  
FOr deL Av iSneS Og nedre vALLekjær  
gnr./Bnr.80/2 Og 80/5.

Teknisk Utvalg har i møte den 28.1.2015 i sak 9/15, 
anbefalt planforslag til «veianlegg Isnes og Nedre  
Vallekjær gnr. 80 bnr.2 og 5» med tilhørende  
bestemmelser datert 08.12.2014.

Planforslaget har som mål å etablere en bedre  
kommunikasjonsmessig kjøreadkomst med  
parkeringer inn i et etablert hytteområde. 

Ny veg skal være felles – privat til tomter innenfor 
området og erstatte eldre.

Reguleringsforslaget vil inneholde følgende formål: 
jord-skogbruk, kjøreveg, parkering og annet vegfor-
mål.

Planforslaget grenser inntil plan Vallekjær i nord-vest 
eksisterende kjøreveger i øst, gnr. 80, bnr.95, 105 og 
103 i syd og hoved eiendomsgrense i vest.

Ved eventuell godkjenning av planforslaget vil deler av 
planen Isnesheia Plan id 86 og deler av Vallekjær Plan 
id 213 bli opphevd og erstattet med ny plan.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring 
med forslag til plan, bestemmelser, profiler,  
planbeskrivelse.

Saken dokumenter ligger på Bamble kommune  
hjemmesider under: http://www.bamble.kommune.no/
status planer/planer på høring.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes 
skriftlig til Bamble kommune v/Samfunnsutvikling til 
PB. 80, 3993 Langesund innen 11. mai.2015.

kunngjøring Av vedtAtt - OmreguLering 
vALLe - eikvikA - 79/63 m.FL.

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble 
Kommunestyre i møte den 12. .02.2015 i sak 6/15 
godkjent overnevnte omregulering for del av Valle – 
Eikvika gnr.79, bnr.63 mfl datert 20.08.2014,  
bestemmelser datert 20.08.2014.

Deler av gjeldende plan for Eikvika godkjent 21. 
06.2012 (plan Id 227)vil bli opphevd og erstattet med 
ny plan (plan id 256).

Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. 
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble 
kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80, 3993 
Langesund innen 3-tre-uker fra denne kunngjøring.

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: http://www.Bamble.kommune.no/
kunngjøringer.

kunngjøring Av vedtAtt detALjreguLering 
eik grAvLund gBnr. 29/305 

I henhold til plan og bygningsloven har Bamble  
Kommunestyre i møte den 12. 02.2015 i sak 4/15  
godkjent overnevnte Detaljregulering datert 
17.12.2014 samt illustrasjonsplan datert 17.12.2014, 
planbeskrivelsen datert 17.12.2015 og med tilhørende 
bestemmelser datert 17.12.2014.

Eksisterende planer som blir opphevd og erstatt med 
ny plan (plan id 249) er:

• Reguleringsplan for Røskleiva – Gravlund plan id 60. 
• Del av Eik – Asvall utvidet plan id 94.

Kommunestyret egengodkjenning kan påklages. 
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble 
kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80, 3993 
Langesund innen 3-tre-uker fra kunngjøringsdato.

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 dokumentet ligger på Bamble  
kommune sine hjemmesider under:  
http://www.bamble.kommune.no/ 
kunngjøringer.
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REVISJON DATO SAKSB/TEGN

DATO SAKSB/TEGNSAKSNRSAKSBEHANDLING IFLG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

DATO SAKSB/TEGNTEGN

BAMBLE KOMMUNE
DETALJREGULERING FOR

ISNES- NEDRE VALLEKJÆR

REGULERINGSBESTEMMELSER FØLGER SOM VEDLEGG

EKVIDISTANSE 1M
MÅLESTOKK: 1:1000

REINO ESPEDALEN

Arealformål (PBL

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg
Annen veggrunn
Parkering

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

Jordbruk og skogbruk

Linjetyper

Formålsgrense
Regulert senterlinje

Illustrasjon av planens begrensning
(vist 1m utenfor juridisk plangrense)
Juridisk plangrense sammenfaller med
plangrense
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