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VEDTAK 
Orkland kommune avviser din klage på kommunen sin beslutning om ikke å følge opp ulovlig 
flytebrygge utenfor fritidseiendom med matrikkelnummer 973/46.  
 
Begrunnelsen er at det ikke er klageadgang kommunen sin beslutning som er en prosessledende 
avgjørelse. Det vises til fvl. § 2 og pbl. § 32-1. 
 
For ytterligere begrunnelse se nedenfor. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se også orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak.  
 
Med hilsen 
ORKLAND KOMMUNE 
Plan og byggesak 
 
Sturla Arnesen 
Rådgiver 
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SAKSBEHANDLING MED BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 
 
Kommunen orienterte deg i brev datert 01.09.2022 om avsluttet ulovlighetssak på flytebrygge. 
Den 05.09.2022 klaget du til Statsforvalteren på kommunen sin beslutning. I svarbrev fra 
Statsforvalteren datert 07.09.2022 ble du orientert om at kommunen er riktig mottaker av klagen. 
Du fikk i brevet også en orientering om hva Statsforvalteren skal vurdere dersom kommunen sitt 
avvisningsvedtak blir anket. Du ble også orientert om hvilke alternativer du har for å komme 
videre med din sak. Kommunen har den 14.11.2022 mottatt en klage som behandles i dette 
vedtaket.  
 
Klagebehandling 
Slik kommunen leser klagen er klagers hovedargument at flytebryggen ikke er å anse som et tiltak 
av mindre betydning, og at kommunen derfor ikke kan beslutte å unnlate å forfølge ulovligheten. 
 
Det er § 32-1 annet ledd i pbl. som gir kommunen mulighet for å unnlate å forfølge ulovligheter av 
mindre betydning. Kommunen er også kjent med regjeringen sin uttalelse fra 2014 og legger 
denne til grunn for klagebehandlingen: 
§ 32-1 - Plan- og bygningsloven § 32-1 - adgangen til å unnlate å forfølge overtredelser av mindre 
betydning. Klageinstansens kompetanse - regjeringen.no 
 
Motivasjonen bak kommunen sin ulovlighetsoppfølging vil alltid være knyttet til det å oppnå 
samfunnsmessige gevinster. I dette tilfellet har kommunen gjennom ulovlighetsoppfølging 
oppnådd å få fjernet konstruksjoner mellom fritidseiendommen på gnr. 973/46 og sjøen som var 
til hinder for allmenhetens ferdsel. Den gjenstående flytebrygga i sjøen er etter kommunen sitt 
skjønn ikke til hinder for allmenhetens ferdsel. Flytebryggen er også hovedsakelig plassert utenfor 
strandsonen.  
 
Det er dokumentert at flytebryggen år om annet tas opp for vedlikehold, noe som underbygger at 
dette er en liten konstruksjon av mindre betydning. Det vises også til kartkopien nedenfor som 
viser flytebrygga sin størrelse i forhold til omgivelsene. Flytebryggen er markert med rød ring.  
 
Kommunen har mange ulovligheter som skal følges opp. § 32-1 andre ledd i pbl. gir kommunen en 
mulighet for å nedprioritere de ulovlighetene som er av mindre betydning, slik at ressursene kan 
brukes på de ulovlighetene som det er mest samfunnsnyttig å rydde opp i. 
 
Kommunen har vurdert aktuelt tiltak på nytt, og kommet fram til at vi opprettholder beslutningen 
om at dette er en ulovlighet av mindre betydning. 
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ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK 
 
Klagerett 
Du har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan du klage til? 
Klagen sendes Orkland kommune. Hvis de ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag du mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før 
fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør 
du oppgi datoen for når du mottok dette brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. 
Du kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker dette. 
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Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom du mener at Orkland kommune ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Du må presisere: 

- hvilket vedtak du klager over 
- årsaken til at du klager 
- den eller de endringer som du ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få 
utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. 
forvaltningsloven § 42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfelle ta kontakt med Orkland kommune. De kan også gi 
nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling. 

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. 
Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning 
for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere deg om retten til å 
kreve slik dekning. 
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