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Orkland kommune startet i 2021 en ulovlighetssak på flytebrygge og tilhørende konstruksjoner i 
strandsonen nedenfor fritidseiendom med gnr. 973/46. Flytebrygga er bygd på gnr. 973/8 sin 
eiendom. 
 
Kommunen sitt første vedtak om riving, datert 28.10.2021 ble påklaget av eier av gnr. 973/46.  
Kommunen imøtekom klagen delvis, og gjorde et nytt vedtak 01.12.2021, der kommunen frafalt 
kravet om at flytebrygge og landgang måtte rives. Kravet om å fjerne konstruksjoner mellom 
landgang og fritidsbolig ble opprettholdt. 
 
Vedtaket datert 01.12.2021 ble påklaget av grunneier på gnr. 973/8, og denne klagen har 
Statsforvalter nå sluttbehandlet i vedtak datert 22.08.2022: 
 
Orkland kommunes vedtak av 01.12.2021 som gjelder flytebrygge og landgang oppheves. Klagen har ført 
frem. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 
28.  
 
Begrunnelsen for statsforvalteren sitt vedtak er forståelsen av bestemmelsen i bygningsloven § 84 
hvor statsforvalteren mener det åpenbart var praksis å tolke lovteksten dithen at flytebrygger var 
en varig konstruksjon, jf. bestemmelsens pkt. 1. Gjeldende flytebrygge var derfor meldepliktig 
etter datidens bestemmelser. Kommunen har i sitt vedtak lagt til grunn en annen tolkning av 
lovteksten, noe som førte til feil rettsanvendelse. 
 
I klagebehandlingen sier også Statsforvalteren at kommunen sin vurdering i ulovlighetssaken også 
må omfatte kommunal praksis, tidsforløp og passivitet, samt graden av utvist skyld. 
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Orkland kommune startet i 2021 en ulovlighetssak på flytebrygge og tilhørende konstruksjoner i
strandsonen nedenfor fritidseiendom med gnr. 973/46. Flytebrygga er bygd på gnr. 973/8 sin
eiendom.

Kommunen sitt første vedtak om riving, datert 28.10.2021 ble påklaget av eier av gnr. 973/46.
Kommunen imøtekom klagen delvis, og gjorde et nytt vedtak 01.12.2021, der kommunen frafalt
kravet om at flytebrygge og landgang måtte rives. Kravet om å fjerne konstruksjoner mellom
landgang og fritidsbolig ble opprettholdt.

Vedtaket datert 01.12.2021 ble påklaget av grunneier på gnr. 973/8, og denne klagen har
Statsforvalter nå sluttbehandlet i vedtak datert 22.08.2022:

Ork/and kommunes vedtak av 01.12.2021 som gjelder flytebrygge og landgang oppheves. Klagen har ført
frem. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltnings/oven §
28.

Begrunnelsen for statsforvalteren sitt vedtak er forståelsen av bestemmelsen i bygningsloven§ 84
hvor statsforvalteren mener det åpenbart var praksis å tolke lovteksten dithen at flytebrygger var
en varig konstruksjon, jf. bestemmelsens pkt. 1. Gjeldende flytebrygge var derfor meldepliktig
etter datidens bestemmelser. Kommunen har i sitt vedtak lagt t i l grunn en annen tolkning av
lovteksten, noe som førte t i l feil rettsanvendelse.

I klagebehandlingen sier også Statsforvalteren at kommunen sin vurdering i ulovlighetssaken også
må omfatte kommunal praksis, tidsforløp og passivitet, samt graden av utvist skyld.
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Statsforvalteren viser til direktoratet sin redegjørelse til Oslo kommune datert 15.10.2021: 
 
 

 
På bakgrunn av det som har framkommet i saken, og opplistingen ovenfor, mener kommunen det 
er svært usikkert om flytebrygge og landgang er ulovlig oppført etter plan- og bygningsloven. 
Videre ser vi at det etter så mange år er vanskelig å verifisere om kommunen på det aktuelle 
tidspunktet hadde praksis for å kreve melding av oppførte brygger. Spørsmål om bruksrett for å ha 
bryggen liggende på annen manns grunn er av privatrettslig karakter. Om nødvendig er dette 
spørsmål som kan avgjøres i Jordskifteretten. 
 
Kommunen startet sin ulovlighetsoppfølging med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 1-8, 
forbudet mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Eier av fritidseiendommen har i brev til kommunen 
datert 19.05.2022 dokumentert at konstruksjoner mellom fritidseiendommen og landgangen ned 
til flytebrygga er fjernet (alt over flomålet på 0,0 moh). Muligheten for allmenheten til å bruke 
strandsonen som adkomst er derfor gjenopprettet. Gjenstående flytebrygge og landgang er en 
mindre konstruksjon som ikke er til hinder for allmenhetens frie ferdsel. År om annet er bryggen 
tatt på land for vedlikehold. Dette mener kommunen underbygger at det er en snakk om en 
mindre konstruksjon.  
 
Etter en samlet vurdering beslutter kommunen derfor å avstå fra videre ulovlighetsoppfølging av 
flytebryggen. Dette har kommunen hjemmel til i § 32-1 andre ledd og beslutning om dette er 
derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 
T 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Sturla Arnesen som kan treffes på telefon +47 
98253865 eller epost sturla.arnesen@orkland.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-
21/01019 ved alle henvendelser. 
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ORKLAND KOMMUNE 
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Rådgiver 
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Statsforvalteren viser ti l direktoratet sin redegjørelse ti l Oslo kommune datert 15.10.2021:

Kommunal praksis: Det vil være av betydning om kommunen kan vise til at de har
hatt praksis med å kreve melding for brygger.
Tidsforløp og passivitet: Det vil videre være av betydning

o hvor lenge det ulovlige forholdet har eksistert, og om kommunen har hatt
kunnskap om forholdet og likevel unnlatt å reagere eller kan bebreides for sen
fremdrift i saken eller

o om kommunen har opptrådt på en måte som har gitt tiltakshaver/eier inntrykk
av at søknad var innvilget eller kurant å få.

Graden av utvist skyld: Tiltakshavers/eiers opptreden vil også være av betydning,
herunder om tiltakshaver/eier har unnlatt å undersøke lovligheten av bryggen og/eller
har trosset seg frem.

På bakgrunn av det som har framkommet i saken, og opplistingen ovenfor, mener kommunen det
er svært usikkert om flytebrygge og landgang er ulovlig oppført etter plan- og bygningsloven.
Videre ser vi at det etter så mange år er vanskelig å verifisere om kommunen på det aktuelle
tidspunktet hadde praksis for å kreve melding av oppførte brygger. Spørsmål om bruksrett for å ha
bryggen liggende på annen manns grunn er av privatrettslig karakter. Om nødvendig er dette
spørsmål som kan avgjøres i Jordskifteretten.

Kommunen startet sin ulovlighetsoppfølging med bakgrunn i plan- og bygningsloven§ 1-8,
forbudet mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Eier av fritidseiendommen har i brev ti l kommunen
datert 19.05.2022 dokumentert at konstruksjoner mellom fritidseiendommen og landgangen ned
ti l flytebrygga er fjernet {alt over flomålet på 0,0 moh). Muligheten for allmenheten ti l å bruke
strandsonen som adkomst er derfor gjenopprettet. Gjenstående flytebrygge og landgang er en
mindre konstruksjon som ikke er t i l hinder for allmenhetens frie ferdsel. År om annet er bryggen
tatt på land for vedlikehold. Dette mener kommunen underbygger at det er en snakk om en
mindre konstruksjon.

Etter en samlet vurdering beslutter kommunen derfor å avstå fra videre ulovlighetsoppfølging av
flytebryggen. Dette har kommunen hjemmel ti l i§ 32-1 andre ledd og beslutning om dette er
derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages.

Henvendelser kan gjøres t i l saksbehandler Sturia Arnesen som kan treffes på telefon +47
98253865 eller epost sturla.arnesen@orkland.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-
21/01019 ved alle henvendelser.
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Kopimottaker: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 
Dag Robert Bjørshol 
ADVOKATFIRMAET SJØQUIST 
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