
Åpne møter
Gruppeledermøte 19. mai kl. 08.30 
Bamble rådhus, formannskapssalen
Kontrollutvalget 24. mai kl. 09.00 
Bamble rådhus, Synken
Vilt- og innlandsfiskenamnda 24. mai kl. 17.30 
Bamble rådhus, Bambleåsen
Oppvekst- og kulturutvalget 25. mai kl. 18.00 
Bamble rådhus, Langen
Orientering om tilleggsutredning  
ungdomsskolestruktur
Eldrerådet 30. mai kl. 09.00  
Bamble rådhus, Synken
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
30. mai kl. 13.00  
Bamble rådhus, Formannskapssalen
Ungdomsrådet 30. mai kl. 15.30   
Bamble rådhus, Langen
Teknisk utvalg 1. juni kl 13.00 
Halen gård
Oppvekst- og kulturutvalget 1. juni kl 16.30 
Bamble rådhus, Langen
Helse- og omsorgsutvalget 1. juni kl. 16.00    
Bamble rådhus, formannskapssalen
Landbruksnemnda 31. mai kl. 18.00 
Bamble rådhus, Bambleåsen
Formannskapet 2. juni kl 08.30 
Halen gård
Administrasjonsutvalget 1. juni kl. 08.00  
Bamble rådhus, Synken
Ekstra formannskapsmøte 16. juni kl. 14.00  
Halen gård 
Tema: Videre samarbeid i Grenland
Kommunestyret 16. juni kl. 17.00 
Halen gård

priser og stipender
Kulturkontoret minner om frist for nominasjon til 
Bamble kommunens priser og stipender som er  
15. september 2016.
Forslag sendes til postmottak@bamble.kommune.no
All tilgjengelig søknadsinformasjon finner du på  
www.BAmBLE.KOmmUnE.nO/KUnnGjORinGER 

Kunngjøring av vedtatt  
detaljregulering for del av 
eKsisterende plan «Hafsund», 
gnbr. 85/3 m.fl. 
i henhold til plan og bygningsloven har Bamble 
Kommunestyre i møte den 11.2.2016 i sak 17/16 
godkjent overnevnte reguleringsplan revidert datert 
6.4.2016 med tilhørende bestemmelser og planbe-
skrivelse datert 30.1.2015. 
Gjeldende plan id 63 oppheves delvis og erstattes 
med ny plan id 265(Del av eksisterende plan for  
Hafsund 85/3 m.fl). 
Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. 
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble 
kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80, 3993 
Langesund innen 3-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 dokumenter ligger på Bamble kommune sine 
hjemmesider under:  
www.BAmBLE.KOmmUnE.nO/STATUSpLAnER

Kunngjøring av vedtatt  
reguleringsplan - ørviK -  
fagerHeim (plan id 209)-  
gnbr. 32/13,21,23. 
i henhold til plan og bygningsloven har Bamble Kom-
munestyre i møte den 31.3.2016 sak 24/16 godkjent 
overnevnte reguleringsplan datert 13-.4.2106 med 
tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 
13.4.2016. 
Gjeldende plan id 189 (Fagerheim) oppheves delvis 
og erstattes med ny plan id 209 (Ørvik – Fagerheim 
gnbr.32/13, 21,23). 
Kommunestyrets egengodkjenning kan påklages. 
Eventuelle klager skal begrunnes og sendes Bamble 
kommune v/Samfunnsutvikling postboks 80, 3993, 
Langesund innen 3-uker- fra kunngjøringsdato. 
Sakens dokumenter ligger på Bamble kommune sine 
hjemmesider under:  
www.BAmBLE.KOmmUnE.nO/ 
STATUSpLAnER

 


