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Igangsettingstillatelse- Utdypning av farled til Kragerø - mudring, massetransport og 
dumping/deponi i sjø 
 
IGANGSETTINGSTILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 20-1, JF. § 20-3 
Administrativt vedtak etter delegert myndighet. 
 
Byggested (adresse) Jomfrulandsrevet, Knubbhausen, Galeioddbåane, 

Lovisenbergsundet. 
Tiltakets type Utdypning av farled 

Tiltaks art Mudring, massetransport og dumping/deponi i sjø 

 
Vedtak: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 jfr. § 20-1 gis det igangsettingstillatelse til tiltaket, i 

samsvar med søknad mottatt 12.05.2022. 
 

2. Vilkår i rammetillatelse datert 02.05.2022 gjelder fullt ut. Krav om fremlegging av dispensasjon fra 
kulturminneloven før igangsettingstillatelse gis etter plan- og bygningsloven bortfaller, da det ble gitt 
fritak fra dispensasjonsbehandling fra Norsk Maritimt museum 25.08.2014.   

 
3. Signert erklæring om ansvarsrett skal være sendt kommunen før ansvarlig foretak igangsetter arbeid 

innenfor ansvarsområdet, jf. pbl. § 23-3 
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr vil bli ettersendt. 
 
Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Eventuell klage sendes skriftlig 
innen 3 uker etter at underretning om vedtak er mottatt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Beathe With Elsa Sveindal Rosfjord 
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Kommunalsjef Saksbehandler 
 

 48203616 
 
 
 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
Kopi til: Kragerø havnevesen, Postboks 158, 3791 KRAGERØ 

Kragerø havnevesen, Svein Arne Walle, Postboks 158, 3791 KRAGERØ 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 TØNSBERG 
Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 SKIEN 

 
 
 



(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

   Kragerø kommune v/Bygg og Areal  
   Pb.128  
   3770 Kragerø  

(2) Dato

(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans

Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 

Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 

Hvem kan De klage til? Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar 
klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4). 

Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for 
oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. 
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 

Rett til å kreve begrunnelse Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse 
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 

Innholdet i klagen De må presisere 

− hvilket vedtak De klager over

− årsaken til at De klager

− den eller de endringer som De ønsker

− eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennom- Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid 
føringen av vedtaket søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er 

avgjort. 

Rett til å se saksdoku- Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

mentene og til å kreve dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med 

veiledning oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om 
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om 
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader 
som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage- 
instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 

Klage til Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, 

Sivilombudsmannen kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman- 
nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin 
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om 
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i 
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage 
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere 
bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 

Særlige opplysninger 

Melding om rett til å klage over 
forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 


