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Vedtak i klagesak - ulovlig oppført flytebrygge - Trøan 84 - Tannvik - 
Orkland 973/8 

 
Statsforvalteren har behandlet klage over vedtak av kommunen om delvis imøtekommet klage. Kommunen 
fattet vedtak om pålegg og fjerning av ulovlig flytebrygge. Eier av flytebrygga påklaget vedtaket, og 
kommunen tok delvis klagen til følge og konkluderte med at flytebrygga likevel ikke var ulovlig etter 
regelverket på den tiden flytebrygga ble oppført. Vedtaket ble påklaget av nabo, men kommunen tok ikke 
klagen til følge. Saken ble derfor oversendt Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.  
 
Statsforvalteren har kommet til at kommunens vedtak oppheves. Saken sendes tilbake til kommunen og 
må behandles på nytt.  
 

Sakens bakgrunn 
Saken har en tidligere historikk som gjengis nedenfor.  
 
Det ble søkt om dispensasjon for etablering av felles flytebryggeanlegg og tilretteleggingstiltak på 
eiendom med gårds- og bruksnummer 973/8 i Buvika, Tannvikvågen. Søknaden forutsatte at 
eksisterende installasjoner på eiendommen skulle fjernes. Tiltakshaver er grunneier Dag Robert 
Bjørshol. Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til bl.a. Trøndelag Fylkeskommune og 
Statsforvalteren i Trøndelag. Fylkeskommunen påpekte at en felles flytebrygge reduserer inngrep i 
strandsona, og begge instansene var enige om at det måtte tilrettelegges for fortøyningsplasser for 
allmennheten. 
 
I forbindelse med nabovarsling av tiltaket kom det merknad fra nabo Gunnlaug Sætherhaug som 
inneholdt påstand om at grunneier ikke hadde de privatrettslige rettighetene søknaden forutsatte, 
og at søknaden måtte avvises med hjemmel i pbl. § 26-1. Sætherhaug har hatt egen flytebrygge på 
grunneiendommen 973/8 siden hennes hytte ble etablert, og som er en av flytebryggene søknaden 
forutsatte at ville bli fjernet i forbindelse med felles flytebrygge. Kommunen vurderte saken dithen at 
vilkåret i pbl. § 26-1 ikke var oppfylt, da de ikke kunne finne at det var åpenbart at grunneier ikke 
hadde de privatrettslige rettighetene. 
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kommunen tok delvis klagen til følge og konkluderte med at flytebrygga likevel ikke var ulovlig etter
regelverket påden tiden flytebrygga ble oppført. Vedtaket ble påklaget av nabo, men kommunen tok ikke
klagen til følge. Saken ble derfor oversendt Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Statsforvalteren har kommet til at kommunens vedtak oppheves. Saken sendes tilbake til kommunen og
må behandles pånytt.

Sakens bakgrunn
Saken har en tidligere historikk som gjengis nedenfor.

Det ble søkt om dispensasjon for etablering av felles flytebryggeanlegg og tilretteleggingstiltak på
eiendom med gårds- og bruksnummer 973/8 i Buvika, Tannvikvågen. Søknaden forutsatte at
eksisterende installasjoner på eiendommen skulle fjernes. Tiltakshaver er grunneier Dag Robert
Bjørshol. Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til bl.a. Trøndelag Fylkeskommune og
Statsforvalteren i Trøndelag. Fylkeskommunen påpekte at en felles flytebrygge reduserer inngrep i
strandsona, og begge instansene var enige om at det måtte tilrettelegges for fortøyningsplasser for
allmennheten.

I forbindelse med nabovarsling av tiltaket kom det merknad fra nabo Gunnlaug Sætherhaug som
inneholdt påstand om at grunneier ikke hadde de privatrettslige rettighetene søknaden forutsatte,
og at søknaden måtte awises med hjemmel i pbl. § 26-1. Sætherhaug har hatt egen flytebrygge på
grunneiendommen 973/8 siden hennes hytte ble etablert, og som er en av flytebryggene søknaden
forutsatte at ville bli fjernet i forbindelse med felles flytebrygge. Kommunen vurderte saken dithen at
vilkåret i pbl. § 26-1 ikke var oppfylt, da de ikke kunne finne at det var åpenbart at grunneier ikke
hadde de privatrettslige rettighetene.
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Kommunen fattet positivt vedtak i saken den 17.03.2021. Vedtaket forutsatte blant annet at øvrige 
flytebrygger i området ble fjernet. Vedtaket ble påklaget av Bjerkan Stav Advokatfirma AS, på vegne 
av Gunnlaug Sætherhaug, eier av eiendom med gårds- og bruksnummer 973/46. Det ble i hovedsak 
anført i klagen at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighetene tiltaket forutsetter, jf. pbl. § 21- 
6, og at kommunens vedtak derfor led av rettsanvendelsesfeil. Klagen ble ikke tatt til følge, og 
kommunen sendte saken over til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. Saken ble her 
stadfestet på grunnlag av at vilkåret i pbl. § 21-6 om at kommunen må avvise saken i de tilfeller det 
er åpenbart at de privatrettslige rettighetene ikke foreligger, ikke var oppfylt. Kommunen måtte 
derfor behandle søknaden. 
 
Kommunen begynte i ettertid med ulovlighetsoppfølging av flytebrygga til Sætherhaug, og fattet 
vedtak om pålegg om fjerning av tiltaket den 28.10.2021. Advokatkontoret Sjøquist AS påklaget 
vedtaket på vegne av Sætherhaug, og den 01.12.2021 bestemte kommunen seg for å delvis 
imøtekomme klagen. De begrunnet dette med at flytebrygga og landgangen ikke kan regnes som en 
varig konstruksjon, og var således derfor ikke søknadspliktige. De konkluderer imidlertid med at 
adkomstvei fra hytta og ned til brygga er bygd på et senere tidspunkt, og er søknadspliktige, slik at 
pålegg om retting fortsatt er gjeldende for dette tiltaket. Det er imidlertid ikke dette saken dreier seg 
om, og adkomstveien vil holdes utenom vår saksbehandling. 
 
Beslutningen av 01.12.2021 ble dermed påklaget av tiltakshaver av opprinnelig omsøkt flytebrygge, 
Bjørshol. Kommunen har ikke tatt Bjørshols klage til følge, og saken ble dermed oversendt 
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
Statsforvalteren behandlet saken og kom til at kommunens beslutning om at flytebrygge og 
landgang ikke er søknadspliktige tiltak, og derfor ikke skal følges opp videre, ikke var et enkeltvedtak 
som kunne påklages etter fvl. § 28. Klagen ble derfor avvist. Bjørshol påklaget Statsforvalterens 
avvisningsvedtak, og Kommunal- og distriktsdepartementet opphevet vedtaket på grunn av 
rettsanvendelsesfeil den 4. mai 2022. Saken ble derfor sendt tilbake til Statsforvalteren for ny 
behandling.  
 
Vi har i tillegg mottatt et skriv fra Sætherhaugs advokat Ingrid Therese Hopsø fra Advokatfirmaet 
Sjøquist og Hopsø AS, den 14. august.  
  

Klagen 
Statsforvalteren har laget en punktvis oppsummering av klagen; 

- Tiltaket var meldepliktig etter datidens plan- og bygningslov 
- Unntaket i Strandloven § 4 nr. 3 gjelder ikke for tiltaket på grunn av innholdet i 

festekontrakten 
- Tiltaket er i strid med planen 
- Tiltaket er i strid med inngått festeavtale og skjøte 

 
Vi viser for øvrig til klagen i sin helhet.  
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Kommunen fattet positivt vedtak i saken den 17.03.2021. Vedtaket forutsatte blant annet at øvrige
flytebrygger i området ble fjernet. Vedtaket ble påklaget av Bjerkan Stav Advokatfirma AS, på vegne
av Gunnlaug Sætherhaug, eier av eiendom med gårds- og bruksnummer 973/46. Det ble i hovedsak
anført i klagen at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighetene tiltaket forutsetter, jf. pbl. § 21-
6, og at kommunens vedtak derfor led av rettsanvendelsesfeil. Klagen ble ikke tatt til følge, og
kommunen sendte saken over til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. Saken ble her
stadfestet på grunnlag av at vilkåret i pbl. § 21-6 om at kommunen må awise saken i de tilfeller det
er åpenbart at de privatrettslige rettighetene ikke foreligger, ikke var oppfylt. Kommunen måtte
derfor behandle søknaden.

Kommunen begynte i ettertid med ulovlighetsoppfølging av flytebrygga til Sætherhaug, og fattet
vedtak om pålegg om fjerning av tiltaket den 28.10.2021. Advokatkontoret Sjøquist ASpåklaget
vedtaket på vegne av Sætherhaug, og den 01.12.2021 bestemte kommunen seg for å delvis
imøtekomme klagen. De begrunnet dette med at flytebrygga og landgangen ikke kan regnes som en
varig konstruksjon, og var således derfor ikke søknadspliktige. De konkluderer imidlertid med at
adkomstvei fra hytta og ned til brygga er bygd på et senere tidspunkt, og er søknadspliktige, slik at
pålegg om retting fortsatt er gjeldende for dette tiltaket. Det er imidlertid ikke dette saken dreier seg
om, og adkomstveien vil holdes utenom vår saksbehandling.

Beslutningen av 01.12.2021 ble dermed påklaget av tiltakshaver av opprinnelig omsøkt flytebrygge,
Bjørshol. Kommunen har ikke tatt Bjørshols klage til følge, og saken ble dermed oversendt
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Statsforvalteren behandlet saken og kom til at kommunens beslutning om at flytebrygge og
landgang ikke er søknadspliktige tiltak, og derfor ikke skal følges opp videre, ikke var et enkeltvedtak
som kunne påklages etter fvl. § 28. Klagen ble derfor awist. Bjørshol påklaget Statsforvalterens
awisningsvedtak, og Kommunal- og distriktsdepartementet opphevet vedtaket på grunn av
rettsanvendelsesfeil den 4. mai 2022. Saken ble derfor sendt tilbake til Statsforvalteren for ny
behandling.

Vi har i tillegg mottatt et skriv fra Sætherhaugs advokat Ingrid Therese Hopsø fra Advokatfirmaet
Sjøquist og Hopsø AS, den 14. august.

Klagen
Statsforvalteren har laget en punktvis oppsummering av klagen;

Tiltaket var meldepliktig etter datidens plan- og bygningslov
Unntaket i Strandloven§ 4 nr. 3 gjelder ikke for tiltaket på grunn av innholdet i
festekontrakten
Tiltaket er i strid med planen
Tiltaket er i strid med inngått festeavtale og skjøte

Vi viser for øvrig til klagen i sin helhet.
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Statsforvalterens syn på saken 
Statsforvalterens myndighet som klageinstans 
Statsforvalteren er klageinstans for kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. (pbl.) § 1-9 
femte ledd, og delegasjonsvedtak fra departementet. 
 
Statsforvalterens myndighet i klagesaken følger av forvaltningsloven (fvl.) § 34. Statsforvalteren kan 
prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Statsforvalteren skal 
vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av 
klageren. Det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie 
skjønn. Statsforvalteren kan stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken. 
 

Klagefrist og rettslig klageinteresse 
Det må først foretas en vurdering av om klager er part i saken, eller har rettslig klageinteresse, jf. fvl. 
§ 28. Det er på det rene at Dag Robert Bjørshol ikke er «part» i saken, da vilkåret for å være part ikke 
er oppfylt, da han ikke er en «person som en avgjørelse direkte retter seg mot eller som saken ellers 
direkte gjelder», jf. fvl. § 2 bokstav e. En kan likevel ha klagerett selv om man ikke er part i en sak, 
dersom man har rettslig klageinteresse. For å ha rettslig klageinteresse må man ha en viss 
tilknytning til saken. Vedtaket må ikke nødvendigvis ha rettslige konsekvenser for klageren, men 
hans interesse i saken må være av en slik art og styrke at det er rimelig å gi et rettskrav på å få 
vedtaket overprøvd.1 I denne spesifikke saken har klager fått en tillatelse til å oppføre felles 
flytebrygge med vilkår om at øvrige flytebrygger i området må fjernes. Dersom kommunen ikke 
foretar en ulovlighetsoppfølging av eksisterende flytebrygge i området, kan en konsekvens være at 
tiltaket ikke kan oppføres i det tilfelle vilkårene for tillatelsen ikke er oppfylt. Vi kommer derfor til at 
klager har en interesse av at saken blir prøvd. 
 
Klageren har derfor rettslig klageinteresse i saken og er klageberettiget, jf. fvl. § 28. Klagen er levert i 
tide, jf. fvl. § 29. Vilkårene for å behandle klagen er oppfylt, jf. fvl. §§ 28 – 34. 

 
Vurdering av saken 
Kommunen har i sitt vedtak konkludert med at Sæterhaugs flytebrygge ikke er ulovlig, og at den 
derfor ikke forfølges videre da det «på det tidspunkt da flytebrygge, og landgang ble bygd, var tiltaket i 
samsvar med plan- og bygningsloven av 1965 og Strandloven av 1971».  
 
Videre begrunnes vedtaket med følgende;  
«Riktignok var det meldeplikt i plan- og bygningsloven fra 1965 for kaianlegg og andre varige 
konstruksjoner, men kommunen mener flytebrygga og landgangen ikke kan regnes som en varig 
konstruksjon, og at det derfor ikke er avgjørende for lovligheten at flytebrygga ikke ble meldt til kommunen 
i 1979.»  
 
Kommunen konkluderer med at flytebrygga ikke kan regnes som en varig konstruksjon etter § 84, og 
at den dermed ikke var meldepliktig etter datidens lovverk.  
 
Bygningsloven av 1965 § 84 lyder som følger; 

 
1 Eckhoff, s. 293-294 

0 Side: 3/5

Statsforvalterens syn på saken
Statsforvalterens myndighet som klageinstans
Statsforvalteren er klageinstans for kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. (pbl.) § 1-9
femte ledd, og delegasjonsvedtak fra departementet.

Statsforvalterens myndighet i klagesaken følger av forvaltningsloven (fvl.) § 34. Statsforvalteren kan
prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Statsforvalteren skal
vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av
klageren. Det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie
skjønn. Statsforvalteren kan stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken.

Klagefrist og rettslig klageinteresse
Det må først foretas en vurdering av om klager er part i saken, eller har rettslig klageinteresse, jf. fvl.
§ 28. Det er på det rene at Dag Robert Bjørshol ikke er «part» i saken, da vilkåret for å være part ikke
er oppfylt, da han ikke er en «person som en avgjørelse direkte retter seg mot eller som saken ellers
direktegjelder», jf. fvl. § 2 bokstav e. En kan likevel ha klagerett selv om man ikke er part i en sak,
dersom man har rettslig klageinteresse. For å ha rettslig klageinteresse må man ha en viss
tilknytning til saken. Vedtaket må ikke nødvendigvis ha rettslige konsekvenser for klageren, men
hans interesse i saken må være av en slik art og styrke at det er rimelig å gi et rettskrav på å få
vedtaket overprøvd.1 I denne spesifikke saken har klager fått en tillatelse til å oppføre felles
flytebrygge med vilkår om at øvrige flytebrygger i området må fjernes. Dersom kommunen ikke
foretar en ulovlighetsoppfølging av eksisterende flytebrygge i området, kan en konsekvens være at
tiltaket ikke kan oppføres i det tilfelle vilkårene for tillatelsen ikke er oppfylt. Vi kommer derfor til at
klager har en interesse av at saken blir prøvd.

Klageren har derfor rettslig klageinteresse i saken og er klageberettiget, jf. fvl. § 28. Klagen er levert i
tide, jf. fvl. § 29. Vilkårene for å behandle klagen er oppfylt, jf. fvl. §§28 - 34.

Vurdering av saken
Kommunen har i sitt vedtak konkludert med at Sæterhaugs flytebrygge ikke er ulovlig, og at den
derfor ikke forfølges videre da det «på det tidspunkt da flytebrygge, og landgang ble bygd, var tiltaket i
samsvar med plan- og bygnings/oven av 1965 og Strand/oven av 1971».

Videre begrunnes vedtaket med følgende;
«Riktignok var det meldeplikt i plan- og bygnings/oven fra 1965 fo r kaianlegg og andre varige
konstruksjoner, men kommunen mener flytebrygga og landgangen ikke kan regnes som en varig
konstruksjon, og at det derfor ikke er avgjørendefo r lovligheten at flytebrygga ikke ble meldt til kommunen
i 1979.»

Kommunen konkluderer med at flytebrygga ikke kan regnes som en varig konstruksjon etter§ 84, og
at den dermed ikke var meldepliktig etter datidens lovverk,

Bygningsloven av 1965 § 84 lyder som følger;
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«1. For kaianlegg, moloer, dokker, bruer, transformatorer, tank- og beholderanlegg, underjordiske anlegg, 
haller og bedrifter i fjell, tribuner, idrettsanlegg, andre varige konstruksjoner og anlegg og masseuttak ut 
over husbehov som ikke går inn under § 93, må melding sendes bygningsrådet før graving, fylling, 
oppføring eller riving settes i gang.»  
 
i juridisk teori og forvaltningspraksis ble det lagt til grunn at «andre varige konstruksjoner» omfattet 
brygger som ikke var store nok til å omfattes av «kaianlegg», og at en mindre brygge derfor også ble 
omfattet av meldeplikten etter § 84 nr. 1.2  
 
I departementets uttalelse fra 2021 nevnes flere eksempler. I et vedtak fra 19713 slo departementet 
fast at «småbåtbrygge er å anse som varig konstruksjon som nevnt i bygningslovens § 84 nr. 1 første 
ledd». Dette gjentas i brev datert 13. oktober 1975 til Østfold fylke, samt i brev av 4. desember 1980 
til Miljøverndepartementet. Det ble også utgitt et rundskriv med veiledning om forståelsen av § 84 
og hvilke konstruksjoner som ble ansett som meldepliktige etter bygningsloven av 1965. Også her 
ble «brygger» nevnt som eksempel.  
 
Sivilombudet påpeker også i en sak fra 1985 at «det var uomtvistet at flytebrygger falt inn under reglene 
i bygningslovens § 84 nr. 1 om varige konstruksjoner og anlegg.»4 
 
På grunn av forståelsen av bestemmelsen i bygningsloven § 84 hvor det åpenbart var praksis å tolke 
lovteksten dithen at flytebrygger var en varig konstruksjon, jf. bestemmelsens pkt. 1, kommer vi 
derfor til at gjeldende flytebrygge var meldepliktig etter datidens bestemmelser.  
 
Vi kan ikke se at skrivet vi mottok fra Sætherhaugs advokat, hvor det argumenteres mot 
departementets oppfatning av datidens tolkning av Bygningsloven § 84, inneholder momenter som 
endrer vår oppfatning av saken.  
 
Ettersom kommunen har fattet sitt vedtak med utgangspunkt i at tiltaket i sin tid ikke var 
meldepliktig, mener vi kommunen har fattet vedtak basert på en uriktig rettsanvendelse. Det 
medfører at kommunens avgjørelse 01.12.2021 der de konkluderte med at flytebrygge og landgang  
ikke er ulovlig og at den derfor ikke forfølges videre, er ugyldig.  
 
Privatrettslige forhold 
Gjeldende anførsler om tiltakets sammenheng med privatrettslige avtaler er dette ikke et anliggende 
som ligger innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette må eventuelt løses mellom 
partene.  
 
Ulovlighetsoppfølging 
Når det gjelder oppfølging av ulovligheten etter pbl. kapittel 32 er dette opp til kommunen å følge 
videre, jf. pbl. § 32-1. Her må kommunen foreta en konkret vurdering av saken, hvor blant annet 

 
2 20/6878-5, regjeringen.no (Tilbakemelding på spørsmål om meldeplikt for og ulovlighetsoppfølging av brygger 
etter bygningsloven av 1924 og 1965 - regjeringen.no)  
3 5853/70 
4 SOMB-1985-67 
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«1. For kaianlegg, moloer, dokker, bruer, transformatorer, tank- og beholderanlegg, underjordiske anlegg,
haller og bedrifter i fjell, tribuner, idrettsanlegg, andre varige konstruksjoner og anlegg og masseuttak ut
over husbehov som ikkegår inn under§ 93, må melding sendes bygningsrådet før graving, fylling,
oppføring eller riving settes i gang.»

i juridisk teori og forvaltningspraksis ble det lagt til grunn at «andre varige konstruksjoner» omfattet
brygger som ikke var store nok til å omfattes av «kaianlegg», og at en mindre brygge derfor også ble
omfattet av meldeplikten etter§ 84 nr. 1.2

I departementets uttalelse fra 2021 nevnes flere eksempler. I et vedtak fra 19713slo departementet
fast at «småbåtbrygge er å anse som varig konstruksjon som nevnt i bygnings/ovens§ 84 nr. 1første
ledd». Dette gjentas i brev datert 13. oktober 1975 til Østfold fylke, samt i brev av 4. desember 1980
til Miljøverndepartementet. Det ble også utgitt et rundskriv med veiledning om forståelsen av§ 84
og hvilke konstruksjoner som ble ansett som meldepliktige etter bygningsloven av 1965. Også her
ble «brygger» nevnt som eksempel.

Sivilombudet påpeker også i en sak fra 1985 at «det var uomtvistet at flytebrygger falt inn under reglene
i bygnings/ovens§ 84 nr. 1 om varige konstruksjoner og anlegg.»4

På grunn av forståelsen av bestemmelsen i bygningsloven§ 84 hvor det åpenbart var praksis å tolke
lovteksten dithen at flytebrygger var en varig konstruksjon, jf. bestemmelsens pkt. 1, kommer vi
derfor til at gjeldende flytebrygge var meldepliktig etter datidens bestemmelser.

Vi kan ikke se at skrivet vi mottok fra Sætherhaugs advokat, hvor det argumenteres mot
departementets oppfatning av datidens tolkning av Bygningsloven§ 84, inneholder momenter som
endrer vår oppfatning av saken.

Ettersom kommunen har fattet sitt vedtak med utgangspunkt i at tiltaket i sin tid ikke var
meldepliktig, mener vi kommunen har fattet vedtak basert på en uriktig rettsanvendelse. Det
medfører at kommunens avgjørelse 01.12.2021 der de konkluderte med at flytebrygge og landgang
ikke er ulovlig og at den derfor ikke forfølges videre, er ugyldig.

Privatrettsligeforhold
Gjeldende anførsler om tiltakets sammenheng med privatrettslige avtaler er dette ikke et anliggende
som ligger innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette må eventuelt løses mellom
partene.

Ulovlighetsoppfølging
Når det gjelder oppfølging av ulovligheten etter pbl. kapittel 32 er dette opp til kommunen å følge
videre, jf. pbl. § 32-1. Her må kommunen foreta en konkret vurdering av saken, hvor blant annet

2 20/6878-5, regjeringen.no {Tilbakemelding på spørsmål om meldeplikt for og ulovlighetsoppfølging av brygger
etter bygningsloven av 1924 og 1965 - regjeringen.no)
3 5853/70
4 SOMB-1985-67

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilbakemelding-pa-sporsmal-om-meldeplikt-for-og-ulovlighetsoppfolging-av-brygger-etter-bygningsloven-av-1924-og-1965/id2923073/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilbakemelding-pa-sporsmal-om-meldeplikt-for-og-ulovlighetsoppfolging-av-brygger-etter-bygningsloven-av-1924-og-1965/id2923073/
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kommunal praksis, tidsforløp og passivitet, samt graden av utvist skyld må vurderes, jf. 
departementets uttalelse fra 2021.5 
 

Konklusjon  
Statsforvalteren har etter en helhetsvurdering kommet til at kommunens vedtak er ugyldig.   
 
Vedtaket oppheves. Saken sendes tilbake til kommunen for videre oppfølging. Spørsmål om videre 
saksgang må rettes til kommunen. 
 
Statsforvalteren fatter følgende  
 

vedtak: 
 
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. 
 
 
 
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at når et vedtak blir endret til gunst for en part, kan vedkommende 
søke om å få dekket vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. fvl. § 36. 
Kravet må settes frem for Statsforvalteren senest 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ingrid Gjelten 
seniorrådgiver 

  
 
Mari Høvik 
rådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Gunnlaug Sætherhaug Trenerys Gate 4 7042 Trondheim 
Dag Robert Bjørshol Solbakken 7266 Kverva 
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