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Vedtak om oppheving av Reguleringsplan for Skavråkåsen – 
Gravaområdet, planID 725. 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves Reguleringsplan for Skavråkåsen – 
Gravaområdet, planID 725.  
 
Vedlegg:  

- Høringsuttalelse fra Heistad, Brattås og Skjelsvik, datert 29.01.21 
- Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 18.01.21 
- Høringsuttalelse fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune, datert 29.01.21 

 
Referanser i saken 
Plan- og bygningsloven 
 

Saksfremstilling 
 
Bakgrunn 
Gjeldende reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet, med planID 725, er en eldre plan fra 
1982 som i stor grad er ferdig utbygd. Regulert utnyttelsesgrad oppleves lav sammenliknet med 
reguleringsplaner av nyere dato, og er slik sett ikke tilpasset dagens ønsker og behov for 
boligutvikling. Samtidig er arealer som er satt av til formål som bolig, lek og grønnstruktur i 
reguleringsplanen ivaretatt i kommuneplanens arealdel, som ved oppheving av reguleringsplanen 
vil gjøres gjeldende for området. 
 
Tidligere politisk behandling 
Utvalg for miljø og byutvikling vedtok den 24.11.20 i sak 70/20 ved førstegangsbehandling å legge 
sak om oppheving på høring. Det vises til saksdokumenter i UMB-sak 70/20 for mer informasjon 
om reguleringsplanen og beskrivelse av opphevingen. 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget har vært på høring i perioden 04.12.20 til 29.01.21. Det kom inn 3 høringsuttalelser 
(se vedlegg). Hovedinnholdet i disse er forsøkt oppsummert i teksten under: 
 

1. Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, datert 29.01.21 
Fellesforumet vil bemerke at det er viktig å unngå for stor fortetting for å ivareta områdets 
behov for grønne strukturer. Fellesforumet er bekymret for at opphevingen vil innebære et 
svakere vern av områdets friluftsområder, lekeplasser og turforbindelser, og de er svært 
bekymret for en bit for bit planlegging, dvs. små planer som ikke ser helheten. 
Fellesforumet ber om å bli høringspart i det videre arbeide. 
 
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsplan for Skavråkåsen – Gravaområdet ville ikke blitt opphevet dersom det gikk 
utover vern av friluftsområder, lekeplasser, grønnstrukturer eller turforbindelser. Det 
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foreslås å oppheve reguleringsplanen da kommuneplanens arealdel, som ivaretar helheten, 
er bedre egnet som styringsverktøy for området. Fellesforumet er nå lagt til som 
høringspart i saken. 
 

2. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 18.01.2021 
Vi har ingen merknader til forslaget. 
 
Rådmannens kommentar:  
Merknaden tas til orientering. 
 

3. Vestfold og Telemark Fylkeskommune, datert 29.01.2021 
Fylkeskommunen minner om at planområdet ligger innenfor bybåndet definert i Regional 
plan for samordnet areal og transport i Grenland, og at tetthetskravet på 2 boliger per daa 
vil gjøre seg gjeldende ved regulering. De minner også om at barn og unge må ivaretas ved 
videre utvikling. Fylkeskommunen har ingen vesentlige kommentarer utover dette.  
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 

Rådmannens vurdering 
Reguleringsplanen for Skavråkåsen – Gravaområdet foreslås opphevet av flere grunner. For det 
første er store deler av det opprinnelige planområdet erstattet av nyere reguleringsplaner, og det 
som gjenstår er svært fragmentert og lite 
helhetlig. Som det fremkommer på 
utsnittet til høyre er de blå feltene det som 
gjenstår av det opprinnelige i planen fra 
1982. De fleste områdene som 
fremkommer i gråtoner er regulert etter 
1982, og erstatter den opprinnelige 
planen for disse områdene.  
 
For det andre er det opprinnelige 
planområdet så godt som ferdig utbygd. 
Det vil si at interne veger, 
boligbebyggelse, lekeareal og 
grønnstruktur er på plass slik opprinnelig 
plan åpnet for. Veier og bebyggelse 
fremkommer på utsnittet til høyre.  
 
Et tredje argument er at 
reguleringsplanen fra 1982 har en mye 
lavere utnyttelsesgrad enn hva som er 
vanlig i nyere reguleringer. Dette fører 
ofte til at grunneiere må søke 
dispensasjon for å utvikle eiendommen slik de ønsker. Formål i gjeldende reguleringsplaner vedtatt 
før siste reviderte kommuneplanens arealdel er samtidig videreført i denne, jf. plankartet til 
kommuneplanen. Ved oppheving vil da kommuneplanens arealdel (plankart med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer), vedtatt i 2019, være styringsverktøyet for videre utvikling av 
området.  
 
Rådmannen merker seg også at det er mottatt svært få merknader til opphevingsforslaget. Å 
oppheve en eldre reguleringsplan synes akseptabelt for overordna myndigheter, som ikke hadde 
merknader til forslaget. Når det gjelder fellesforumets bekymring mener rådmannen at denne er 
godt ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel, som legger grunnlaget for en helhetlig og 
fremtidsrettet samfunnsutvikling.  
 
Konklusjon 
Rådmannen vurderer saken som godt opplyst og innstiller på at reguleringsplan for Skavråkåsen – 
Gravaområdet, med planID 725, oppheves. 
 
 


