
ÅPNE MØTER
Administrasjonsutvalget 2.mars  kl. 09.00 –  
Bamble rådhus, Formannskapssalen
Eldrerådet 7. mars kl. 09.00 - Bamble rådhus,  
Synken 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
7. mars kl. 13.00 - Bamble rådhus, Formannskapssalen
Ungdomsrådet 7. mars kl. 15.30 -   
Bamble rådhus, Langen
Felles formannskapsmøte 8. mars kl. 13.00 og  
9. mars kl. 08.30, Quality Hotel Skjærgården
Teknisk utvalg 9. mars kl 15.00 – Halen gård
Oppvekst- og kulturutvalget 9. mars kl 16.00 -  
Bamble rådhus, Langen
Helse- og omsorgsutvalget 9. mars kl. 16.00 -   
Bamble rådhus, formannskapssalen
Landbruksnemnda 9.  mars kl. 18.30 –  
Bamble rådhus, Bambleåsen
Formannskapet 10. mars kl 08.30  - Halen gård 

Åpent informasjons- og innspillsmøte 
om nordre og søndre dampskipskai 
Langesund
Grenland Havn og Bamble kommune inviterer
til et åpent møte om Nordre- og søndre Dampskips-
kai på Halen gård den 2. mars klokken 18.00–20.00.
På møtet vil det bli gitt orientering om tilstanden
til kaiene og behovet for rehabilitering.
Møtet vil gi anledning til å komme med innspill
til utforming og bruk av kaiene. Norconsult er enga-
sjert til å bistå i planleggingen og vil delta på møtet.
  
Offentlig ettersyn/høring  -  Omregu-
lering del av reguleringsplan Rakkestad 
m/Smørviktangen Gnr.90, bnr.40 - en 
ny hyttetomt. Planendringen 

Teknisk Utvalg har i møte den 27.1.2016 i sak 5716, 
anbefalt forslag til omregulering del av regulerings-
plan for Rakkestad m/Smørviktangen. Planforslaget 
datert 8.1.2016 med bestemmelser datert 8.1.2016 
og revidert planbeskrivelse datert 3.2.2016. 
Planstatus i området: Gjeldende Reguleringsplan for 
Rakkestad m/Smørviktangen Plan Id 175 godkjent 
10.5.2007.
Formålet med endringen av reguleringsplan er å 
legge til rette for deling av eksisterende hyttetomt 
gnr.90, bnr.40 for bygging av en ny hytte.
Planforslaget inneholder: Eksisterende hytte (H- i 27), 
planlagt ny hytte (H – i 27B), grønnstruktur og parke-
ringsområde P8.
Området har adkomst fra Valleveien v/Rakkestad på 
privat bomvei.
Ved eventuell godkjenning av planforslaget Plan Id 
266 vil del av Plan id 175 oppheves og erstattes med 
ny plan.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring 
med tilhørende dokumenter. 
Sakens dokumenter ligges ut på Bamble kommunes 
hjemmeside under:  
http://www.bamble.kommune.no/statusplaner.
Eventuelle merknader til planforslaget må sendes 
Bamble kommune enhet for Teknikk  
og Samfunnsutvikling  
til PB. 80, 3993 Langesund  
innen 11.04.2016.

 


