
From:                                 "Dag Robert Bjørshol" <Dag.Robert.Bjorshol@hitra.kommune.no>
Sent:                                  Mon, 28 Nov 2022 14:58:45 +0100
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Cc:                                      "rasmus.skalholt@getmail.no" <rasmus.skalholt@getmail.no>; 
"kroette@online.no" <kroette@online.no>; "e-solsta@online.no" <e-solsta@online.no>; 
"espentorset@hotmail.com" <espentorset@hotmail.com>; "greroksand@gmail.com" 
<greroksand@gmail.com>; "jsy@syrstadengbil.no" <jsy@syrstadengbil.no>
Subject:                             Klager: sak BYGG-21/01019 og Klage -22/01287
Attachments:                   Departementets opphevelse av Statsforvalterens vedtak.pdf, Dokument Vedtak 
i klagesak - ulovlig oppført flytebrygge - Trøan 84 - Tannvik - Orkland 973_8.pdf.PDF, 973_8 973_46 
Informasjon om avsluttet ulovlighetssak flytebrygge.pdf, 973_8 Klage på kommunen sin beslutning om å 
ikke følge opp mulig ulovlig flytebrygge på Trøan - Klage avvist.pdf, Tolkning av § 32-1 i plan- og 
bygningsloven.docx, Klage på Orkland kommunes saksbehandling i Klagesak samt klage på beslutning 
om ikke å følge opp saken.pdf, Ulovligheter utført av hytteeier i Buvika.pdf, 973_8 Klage på kommunen 
sin beslutning om å ikke følge opp mulig ulovlig flytebrygge på Trøan - Klage avvist.pdf

Oversender følgende klager for oppfølgning i Orkland kommune
 
Klage på Orkland kommunes vedtak om ikke å følge opp sak om mulig ulovlig flytebrygge på 
eiendommen Trøan av 15.11.2022. 
 
Klage på Orkland kommunes manglende oppfølging etter oppheving av klagesak behandlet i Utvalg 
for Forvaltning datert 19.01.2022 
 
Klagene sendes med kopi til utvalgsmedlemmer i Utvalg for Forvaltning da vi ikke kan se at 
Statsforvalterens begrunnede opphevelse av utvalgets vedtak av 19.01.2022 senere er referert i 
utvalget. Hvis så er tilfelle har ikke utvalget hatt muligheten for å rette opp sitt vedtak med inntatte 
korrekte saksopplysninger, jfr. vedlagt statsforvalterens vedtak i klagesak. Likedan oversendes saken til 
Orkland kommunes kontrollutvalg for en utsjekk om benyttet saksbehandling er i tråd med god 
forvaltningsskikk, begrunnelse fremgår av vedlagt klage.  
 
Dag Robert Bjørshol  
Grunneier 973/8    
 

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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