
Klage på Ork.land kommunes vedtak om ikke å følge opp mulig ulovlig flytebrygge på
Trøan av 15.11.2022

Klage på Ork.land kommunes manglende oppfølging av opphevet vedtak fattet i Utvalg for
Forvaltning datert 19.01.2022

Det klages på Orkland kommunes vedtak om å ikke følge opp ulovlig flytebrygge utenfor
fritidseiendom med matrikkelnummer 973/46.

Dette har vært en lang og omstendelig sak. Vi føler derfor behov for å gi en kort historikk over
saken:

l. Grunneier søker om dispensasjon for utlegging av en samleflytebrygge for alle
hytteeierne i Buvika, 5 hyttetomter hvorav 4 er bebygd

2. Orkland kommune gir dispensasjon og tillatelse til å etablere et felles flytebryggeanlegg
og tilretteleggingstiltak i vedtak av 17. mars 2021. Tillatelsen forutsatte at eksisterende
installasjoner, blant annet ulovlig utlagte flytebrygger, på eiendommen skulle fjernes.

3. Vedtaket ble påklaget av nabo, Gunnlaug Sætherhaug, som anførte at grunneier ikke
hadde de privatrettslige rettighetene søknaden forutsatte. Klagen ble ikke tatt til følge, og
Statsforvalteren i Trøndelag stadfestet kommunens vedtak 16.juni 2021.

4. Kommunen startet deretter ulovlighetsoppfølging av flytebrygga til Gunnlaug
Sætherhaug, og fattet 28. oktober 2021 vedtak om pålegg om fjerning av flytebrygge,
landgang og platting. Dette vedtaket ble påklaget av advokat Stian Sjøquist på vegne av
Gunnlaug Sætherhaug

5. Orkland kommune besluttet l.desember 2021 å imøtekomme den delen av klagen som
gjaldt fjerning av flytebrygga og landgangen som ikke kan regnes som varig
konstruksjon, og som etter kommunens mening således ikke var søknadspliktig i sin tid.

6. Kommunens vedtak av l. desember 2021 ble påklaget av grunneier. Hovedutvalg
Forvaltning tok ikke klagen til følge i sitt møte 19.01.2022, og begrunnet blant annet i
sitt vedtak i følgende:

Kommunen mener flytebrygga og de to tilhørende landgangene ikke var ulovlig oppført i
1979. Øvrige konstruksjoner i strandsonen mellom fritidsboligen og sjøen må imidlertid
fjernes og dette følges opp i den pågående ulovlighetssaken.

7. Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren i Trøndelag som l0. mars 2022 avviste
grunneiers klage med henvisning til at kommunens vedtak av 1. desember ikke var å
anse som et enkeltvedtak. Grunneier klager på Statsforvalters vedtak med begrunnelse i
at kommunens vedtak av l. desember var å betrakte som et enkeltvedtak, da vedtaket
berører enkeltpersoners rettsstilling. I så tilfelle var Orkland kommunes vedtak et
enkeltvedtak som kan påklages.

8. Statsforvalter i Trøndelag vurderte klagen men fant ikke grunnlag for å ta klagen til
følge. Statsforvalteren oversendte i brev av 29. mars 2022 saken til «Det Kongelige
Kommunal - og distriktsdepartement for endelig klagebehandling.

9. Departementet vedtok å ta grunneiers klage til følge og opphevet Statsforvalter i
Trøndelag sitt vedtak av l0. mars 2022 på grunn av rettsanvendelsesfeil. Vedtaket fattet



av Orkland kommune l. desember 2021 var å betrakte som et enkeltvedtak som kan
påklages. Departementet bemerket samtidig at også Orkland kommunes begrunnelse for
vedtaket av l. desember 2021 var tuftet på feil lovforståelse og vedla samtidig det
rettledende dokumentet «Tilbakemelding på spørsmål om meldeplikt for og
ulovlighetsoppfølging av brygger etter bygningsloven av 1924 og 1965.
(Departementets skriv/ vedtak av 4. mai 2022 vedlegges)

l0. Statsforvalteren i Trøndelag tar Departementets korrigering til etterretning i nytt vedtak
av 17.08.2022 og imøtekommer grunneiers klage. Samtidig oppheves Orkland
kommunes vedtak av l. desember 2021 grunnet rettsanvendelsesfeil. Saken sendes
tilbake til kommunen for videre oppfølging. (Statsforvalters vedtak vedlegges)

11. Orkland kommune v/ byggesaksbehandler Sturla Arnesen sender 01.09.2022 ut
dokumentet «Informasjon om avsluttet ulovlighetssak flytebrygge» til parten Sætherhaug
med kopi til grunneier. Avgjørelsen hjemles av saksbehandler med § 32-1 andre ledd og
det opplyses at dette er en avgjørelse som ikke kan påklages. (Informasjonsbrevet
vedlegges). Og dette uten at opprinnelig klagesak fremmes for kommunens Utvalg for
Forvaltning etter Statsforvalters oppheving av organets vedtak

12. Grunneier oversender E-post til Statsforvalteren datert 27.mai 2022 med kopi til Orkland
kommune med klage på Orkland kommunes vedtak.

13. Statsforvalteren melder i E-post at klage må fremmes til Orkland kommune og dersom
klagen ikke tas til følge vil dette vedtaket være et enkeltvedtak som kan påklages til
embete.

14. Grunneier oversender klage til Orkland kommune 14.11.2022
15. Orkland kommune v/ byggesaksbehandler oversender 15.11.2022 byggesaksbehandlers

behandling av grunneiers klage (vedlagt)

Bemerkninger

For oss synes saksbehandlingen frem til pkt. 11 å være grei da dette omhandler avklaring om
flytebrygger med landgang skal/ skulle i nåtid og fortid, behandles etter plan- og bygningsloven.
Statsforvalter/ departement/ sivilombudsmannen er entydig på en felles lovforståelse av at
flytebrygger m/ landganger, skulle og skal, behandles etter Plan- og bygningsloven og vår
påstand i så måte finnes dokumentert i vedleggene.

Vi registrerer at saksbehandler i Orkland ikke nødvendigvis tiltrer denne forståelsen i sitt
informasjonsskriv om avsluttet ulovlighetsoppfølging av 01.09.2022 gjennom setninger som « P å

bakgrunn av det som er fremkommet i saken, og opplistet ovenfor, mener kommunen det er svært
usikkert om flytebrygge og landgang er ulovlig oppført etter Plan- og bygnings/oven»

Oppfølging av ulovlige tiltak i strandsonen ble for øvrig nylig behandlet i Stortinget hvor
følgende ble publisert:



Strandsone-forslagfra Høyre får nei i Stortinget
Publisert OJ.J1.2022 09:29
Ulovlig bygde hus, naust og brygger i gamle strandsonesaker skal fortsatt etterforskes, mener et
flertall på Stortinget.
NTB
Høyre fikk bare med seg Frp om å skrote kravet til å etterforske ulovlige bygg i den norske
strandsonen, skriver NRK.
I dag har kommunene plikt etter plan- og bygnings/oven til å følge opp tiltak som er ulovlige-
uansett hvor gammelt forholdet er.
Kommunene bruker store ressurser på tidligere synder i strandsonen - der gammel
dokumentasjon ofte er mangelfull eller vanskelig å oppdrive - noe som var bakgrunnenfor
Høyres forslag.
- Vi trenger mer felles strandsone, ikke mindre. Jeg kan ikke fatte eller forstå hvorfor Høyre vil
at de som bygger ulovlig kan slippe unna hvis de bare er smarte nok til å lure seg unna over flere
år, sier Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Høyres Ove Trellevik sier han er skuffet og mener forslaget ikke vil gi økt frislipp i strandsonen.
- Det vil giftere ressurser til undervisning og eldreomsorg, og mindre til advokater og
konsulenter, sier han.
Stortinget skal stemme over saken 15. november.

Altså, byggesaksbehandler aksepterer ikke Sivilombudsmannen, Statsforvalters og Det
Kongelige Kommunal- og regionaldepartements entydige avklaring av at utlegging av
flytebrygger samt landganger skal, og skulle gjennom tid, vært behandlet etter Plan- og
bygningsloven.

Heller ikke legger Orkland kommune/ byggesaksbehandler opp til å følge opp Stortingets krav
om å følge opp ulovlige tiltak i Strandsonen

Siste ledd i Forvaltningslovens § 34 har følgende ordlyd:

Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken
tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling.

Vedtaket i klagesak fattet av Hovedutvalg Forvaltning i møte 19.01.2022 ble opphevet grunnet
feil lovanvendelse. Statsforvalteren fattet videre ikke nytt vedtak i saken. Saken ble derfor sendt
tilbake til Hovedutvalg Forvaltning for helt eller delvis ny behandling. Ut ifra dette er det
Hovedutvalget for Forvaltning i Orkland kommune som skal behandle saken på nytt

Orkland kommunes administrasjon har da unnlatt å rette opp sine grove saksopplysningsfeil i
saksfremlegget til Hovedutvalget og har valgt ikke å melde opp saken til fornyet behandling i det
utvalget som har fattet vedtak i klagesaken. Jstedet mottar vi et informasjonsskriv datert
01.09.2022 om at ulovligheten ikke vil bli fulgt opp fra Orkland kommune.



Dette mener vi er en saksbehandlingsfeil som krenker våre rettigheter til en rettidig og
etterrettelig saksbehandling. Vi klager derfor på manglende etterrettelig saksbehandling
med inntatte korrekte saksopplysninger etter at vedtak på klage ble fattet i Hovedutvalg
Forvaltning 19.01.2022

En annen sak er hvorvidt denne form for saksbehandling fra byggesaksbehandler er hjemlet
gjennom Orkland kommunes delegeringsreglement. l Orkland kommunes delegeringsreglement,
vedtatt i Orkland kommunestyre 20.11.2019, delegeres det fra Hovedutvalg for Forvaltning til
rådmannen via følgende setning:

« fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker. En sak skal alltid oppfattes som kurant når det
foreligger klare retningslinjer for hvorledes den skal behandles eller man har klar praksis fra
behandling av tilsvarende saker»

Har Hovedutvalg Forvaltning klare retningslinjer for ikke å ferdigbehandle klagesaker i rett
instans som er Hovedutvalg for Forvaltning ( etter oppheving av forutgående vedtak i
Hovedutvalget av Statsforvalter), har klare retningslinjer om ikke å respektere plan- og
bygningslovens krav om å saksbehandle utlegging av flytebrygger/ landganger i tråd med plan-
og bygningslovens bestemmelser, har klare retningslinjer for ikke å følge opp ulovlige tiltak i
strandsonen, har klare retningslinjer for ikke å følge opp Stortingets føringer om å følge opp
ulovligheter uansett alder på tiltaket, betrakter hovedutvalget slike saker som så kurante i sin
behandling at administrasjonen kan klagebehandle en slik sak uten å involvere Hovedutvalget
som tidligere har fattet vedtak i saken?

Eller har administrasjonen her gått utenfor sin delegasjonsmyndighet? Dette er forhold som det
er opp til det politiske utvalget å vurdere.

I det såkalte «Informasjon om avsluttet ulovlighetssak flytebrygge» brukes hjemmelen i Plan og
bygningslovens§ 32-1

Vedtak som fattes i tråd med§ 32-1 opplyses av Orkland kommune til å være et enkeltvedtak
som ikke kan påklages.

Orkland kommunes begrunnelse for bruk av denne paragrafen er oppsummert:

Kommunen er svært usikker på om utlegging av flytebrygge og landgang er ulovlig
oppført etter plan- og bygningsloven
Gjenstående flytebrygge og landgang er en mindre konstruksjon som ikke er til hinder

for alimenhetens frie ferdsel.

Nå er det slik at dette med at vedtak etter§ 32-1 ikke kan påklages, ikke er entydig. Hjemmelen
gjennom§ 32-1 kan kun benyttes der kriteriet er at tiltaket er av mindre betydning. Vi
viser til vedlagt Departementstolkning av § 32-1 i plan og bygningsloven hvor følgende utsnitt
fremheves her:



For det andre kan en vurdering av om det ulovligeforholdet er av mindre betydning også inngå i
vurderingen av en klage over et vedtak. for eksempel ved avvisning av klage.

Som det fremgår av forvaltningsloven § 34 andre ledd første punktum kan klageinstansen prøve
alle sider av saken som klagen gjelder. Klageinstansen står dermed i utgangspunktet svært fritt
til å vurdere alle sider av klagesaken.

Det som er gjenstand for klageinstansens vurdering er om det foreligger rettslig grunnlagfor å

avvise klagen. Sentralt iforbindelse med den vurderingen vi! være hvorvidt vilkåret for å kunne
anvende unntaket i pbl. § 32-1 andre ledd er oppfylt, dvs. om den aktuelle overtredelsen rent

faktisk er av mindre betydning. Om en overtredelse er av mindre betydning, er et spørsmål om
rettsanvendelse og således et forhold som kan overprøves.

Dersom klageinstansen kommer til at overtredelsen ikke er av mindre betydning, innebærer dette
at unntaket etterpbl. § 32-1 andre ledd ikke kommer til anvendelse, og detforeligger dermed
heller ikke rettslig grunnlag til å avvise klagen.

Avsluttende merknad

Avslutningsvis vil departementetfor ordens skyld påpeke at det er en øvre grensefor hva som

kan anses som "mindre betydning" etter pbl. § 32-1 andre ledd. Et relevant moment ved

vurderingen av om en overtredelse er av mindre betydning er i hvilken grad den berører sentrale
interesser som plan- og bygningsloven skal ivareta. Som et generelt utgangspunkt kan det legges
til grunn at jo mer graverende ulovligheten er sett hen til plan- og bygningslovens
kjerneområder, desto mindre mulighet vi! det værefor å anvende unntaket i pbl. § 32-1 andre

ledd da det kan bidra til at viktige hensyn i plan- og bygningsloven undergraves. J praksis

innebærer dette at forhold som er i strid med eksempelvis byggeforbudet etter pbl. § 1-8 eller

avhengig av dispensasjon e11te11fra plan eller fra byggesaksbestemmelsene i plan- og
bygnings/oven, ikke kan anses som overtredelser av mindre betydning.

Adgangen i pbl. § 32-1 andre ledd til å unnlate å forfelge ulovligheter innebærer verken en

anledningfor kommunen til å angi hva som er ulovlig, eller en mulighetfor å definere en lokal

grense for hvilke ulovligeforhold som er av mindre betydning. Bestemmelsen gir heller ikke
adgang til å unnlate å forfelge ulovligeforhold ut fra en rimelighetsvurdering eller
interesseavveining i den konkrete saken.



En slikforståelse er også i tråd med ombudsmannens standpunkt, se bl.a. ombudsmannens sak

2008/405 hvorfølgende ble uttalt:
"Når en kommune har kommet til at en overtredelse er "bagatellmessig", og har fattet vedtak

om å avstå fra å forfelge den med sanksjoner, er beslutningen om å avstå et vedtak som ikke kan
påklages. jf § 116 b annet ledd, andre setning. Selve vurderingen av om en overtredelse er å
anse som "bagatellmessig" eller ikke, må imidlertid bero på et rettsanvendelsesskjønn som

ombudsmannen kan prøve".

Vi er forøvrig klar over at klageinstansen Statsforvalterembete ikke nødvendigvis ved en
klagebehandling etter § 32-1 vil vurdere om tiltakene er ulovligheter eller ikke. Embete kan
velge kun å vurdere om det er riktig å avvise klagen og dette forventer vi også blir resultatet ut i
fra opplevelsene våre med embete under denne sakens gang.

Orkland kommune synliggjør gjennom sin oversendelse at kommunen fortsatt er svært
usikker på om det ikke bygge anmeldte tiltaket er ulovlig oppført etter plan- og bygningslovens
bestemmelser og bruker dette blant annet som begrunnelse for å avstå fra videre
ulovlighetsoppfølging. Vi mener bestemt at utlegging av flytebrygger med landgang og
plattinger er tiltak som skal saksbehandles etter Plan- og bygningsloven, og var det også på det
tidspunkt flytebryggen ble etablert. Gjennom vedlagt dokumentasjon fremgår det at fagetatene
innen Statsforvalterembete/ Departementet/ Sivilombudsmann er av samme mening som det vi
fremfører, så hvorledes Orkland kommune kan legge til grunn usikkerhet vedrørende om slike
tiltak skal behandles etter reglene i plan- og bygningsloven er for oss uforståelig.

Her er det spesielt å merke seg Departementets følgende understreking:

I praksis innebærer dette at forhold som er i strid med eksempelvis byggeforbudet etter pbl. § 1-8
eller avhengig av dispensasjon entenfra plan ellerfra byggesaksbestemmelsene i plan- og
bygningsloven, ikke kan anses som overtredelser av mindre betydning.

Den ulovlig oppførte flytebryggen/ landgangen er lagt innenfor l00 meters beltet og
departementet konkluderer med at forholdet dermed ikke er en overtredelse av mindre betydning
slik som Orkland kommune har lagt til grunn i sitt vedtak. Vedtaket er også å betrakte som en
avgjørelse i forhold til om fellesanlegg kan legges ut eller ikke, altså vedtaket rammer flere.
Vedtaket Orkland kommune har fattet kan dermed etter vår mening ikke sies å kunne
være hjemlet innenfor plan- og bygningslovens§ 32-1 sine rammer.

Videre registrerer vi at byggesaksbehandlers gjentagende uttalelser om at flytebryggen er en
konstruksjon som år om annet tas opp for vedlikehold. Det stemmer at flytebryggen tas opp,
dette i den grad at den gamle ble solgt i 2015 hvoretter en ny flytebrygge først ble innkjøpt og
utlagt i 2021 etter at søknad om samlebrygge for hele hyttefeltet ble fremmet. Det er korrekt som
byggesaksbehandler ytrer i sitt saksfremlegg at flytebryggen samt landgang i mindre grad hindrer
allmennhetens direkte ferdsel i strandsonen nå etter at platting og andre ulovlige arrangement ble
pålagt fjernet, men glemmer i sitt saksfremlegg å nevne at flytebryggen via
dispensasjonsvedtaket fattet i Orkland kommune utelukker utlegging av en samlebrygge for alle



hytteeierne som sokner til Buvika. Altså familiene som har forholdt seg lojalt til lovverket og
som ikke har lagt ut ulovlige konstruksjoner blir skadelidende for en hytteeiers ulovligheter.
Konsekvens, en ren offentlig honorering fra Orkland kommune for å gjennomføre ulovlig utførte
tiltak på bekostning av flertallet av hytteeiere i Buvika. Slike forhold mener da Orkland
kommunes administrasjon gjennom vedlagt oversendelse til oss av 15.11.2022, er å betrakte som
mindre betydningsfullt og lite samfunnsnyttig å rydde opp i.

At vedkommende hytteeier var klar over ulovlighetene fremgår av vedlagt korrespondanse med
Snillfjord kommune etter at kommunen bemerket flere ulovligheter utført i regi av hytteeieren,
deriblant ulovlig veibygging i l00 meters beltet. I denne erkjennelsen fra hytteeieren forklarer
hun den ulovlige veibyggingen som hverken var avklart med bygningsmyndighetene eller
grunneiere, med at kommuneingeniøren var på befaring i 1980. Den ulovlige veibyggingen ble
til orientering gjennomført på 2000 tallet.

Dokumentasjon på ulovlig utsett av flytebrygge finner i denne erkjennelsen fra hytteeieren,
dokumentet ligger vedlagt sammen med etterlysning på tillatelse fra Snillfjord kommune av
2007.

Presedensvirkning:

For Orkland kommunes del vil, dersom dette vedtaket blir stående, vedtaket utvilsomt skape en
presedensvirkning da kommunen her skriver i sitt saksfremlegg at flytebrygger og landgang er
mindre konstruksjoner som ikke er betraktet til å være til hinder for allmennhetens frie ferdsel.
Altså, hvem som helst kan i fremtiden fritt etablere tilsvarende enkeltvise flytebryggeanlegg i
strandsonen i kommunen med henvisning til kommunens argumentasjon i denne saken.
Kommunens fremførte synspunkt i dette saksfremlegget virker etter vårt syn utvilsomt
undergravende på intensjonene til forvaltningen både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, ved
forvaltningen av byggeforbudet i l 00 meters beltet. Det antas også at dette vedtaket med
utleggelse av enkeltvis flytebryggeanlegg står i motstrid til kommunens føringer for etableringer
i strandsonen, uten at undertegnede har sjekket opp ordlyden i kommuneplanens arealdel.

Videre lå det nedfelt i kommunens opprinnelige tillatelse til å etablere et felles flytebryggeanlegg
for alle hytteeierne i Buvika, et krav om at eksisterende ulovlig utlagte flytebrygger skulle
fjernes. Altså, manglende oppfølging av opprinnelig rivningspålegg vil innebære at de øvrige
hytteeierne i Buvika ikke får tilgang til sjøen på et hensiktsmessig vis, som omsøkt. Her blir
øvrige hytteeiere i området rammet direkte av kommunens manglende oppfølging, disse vil
neppe applaudere kommunens fremførte synspunkt om at overtredelsen er av mindre
betydning, jfr. plan- og bygningslovens§ 32-1.

Dette støtter ytterligere opp under vår påstand om at dette ikke er et tiltak av mindre betydning
som hjemler bruk av Plan- og bygningslovens§ 32-1, slik Orkland kommunes
byggesaksbehandler har valgt å gjøre. Fremmet usikkerhet om nødvendigheten av
saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Orkland kommunes vedtaksbrev «Informasjon om
avsluttet ulovlighetssak» vedrørende flytebrygger og landgang, fremstår for oss kun som et
konstruert argument som står i direkte motstrid til overordnedes myndigheters vedlagte
avklaringer på tematikken.



Vi registrerer her at Orkland kommune her:

• Prioriterer å skjerme en ulovlig utlagt flytebrygge til benyttelse for en hytteeier og som via
innholdet i dispensasjonsvedtaket blokkerer for utlegging av samlebrygge for alle hytteeierne/
familiene som sokner til Buvika. (likebehandling?)

• Ikke følger opp Stortingets retningslinjer om å følge opp ulovligheter i strandsonen
• Ikke forholder seg til overordnede myndigheters avklaringer om hvorvidt flytebrygger skal, og

skulle, behandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser
• Legger opp til en presedensvirkning for senere behandling av tilsvarende ulovlige gjennomførte

tiltak
• Honorerer gjennomførte ulovlige tiltak på bekostning av øvrige hytteeiere/ familier

Med bakgrunn i dette klager vi også på vedtaket fattet av Orkland kommunes administrasjon
15.11.2022

Vi oversender denne saken også til enkeltmedlemmer i Forvaltningsutvalget da vi ikke kan se at
Statsforvalters opphevelse av Forvaltningsutvalgets vedtak av 19.01.2022 på klage er referert i Utvalgets
etterfølgende protokoller. Vi er derfor usikker på om dette er formidlet av administrasjonen til politisk
nivå og vil kvalitetssikre dette.

Videre synes vi denne saksbehandlingen virker så vidt sær i forhold til andre kommuners
saksbehandlingsprosedyrer at vi oversender saken også til Orkland kommunes kontrollkomite for en
utsjekk på kommunens saksbehandling og sannsynligvis også over til Sivilombudsmannen med en
forespørsel om å se spesielt på kommunens bruk av § 32-1 i Plan- og bygningsloven

Grunneier 973/8


