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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om saksbehandlingen av stenging av snarvei - Kuhaugen 
Saksbehandling i sak om stenging av snarvei-Kuhaugen 
Henvendelse til Melhus kommune - kopi til kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra en innbygger om Melhus kommunes 
saksbehandling i sak om stenging av snarvei – Kuhaugen. Kontrollutvalget er også satt som 
kopimottaker av en annen innbyggers henvendelser til Melhus kommune om samme sak. 
 
Utvalg for teknikk og miljø har behandlet sak om stenging av snarvei - Kuhaugen på sitt møte 
06.05.2021 i sak 14/2021. 
Utvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 

Melhus kommune fatter vedtak om at eiere av eiendom gnr/bnr 91/42 fjerner ulovlig 
oppsatt stengsel av snarvei, jf. friluftsloven § 40. Kommunen ber om at stengselet 
fjernes innen 15.06.2021. Dersom stengselet ikke er fjernet innen fastsatt frist, kan 
kommunen selv fjerne stengselet. Melhus kommune går i dialog med grunneier for å få 
ordnet med sluse/åpning for myke trafikanter. 

 
Saksfremlegg og vedlegg kan leses her  
 
Kontrollutvalgets leder har bedt sekretariatet om å sette opp en sak til dagens møte slik at 
utvalget får en orientering fra rådmannen om kommunens saksbehandling av stengingen av 
snarveien. 
Rådmannen er i brev av 30.08.2021 bedt om å gi en orientering til kontrollutvalget. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan som fører kontroll med forvaltningen, og er ikke 
et klageorgan, og behandler ikke enkeltsaker. 
Kontrollutvalget skal ikke vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er 
truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med 
hjemmel i delegert myndighet. 
 
Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin 
kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget kan bl.a. undersøke om kommunen har fulgt reglene i aktuelle lover og 
forskrifter. 
 
Forvaltningsloven inneholder regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker 
(saksbehandlingsregler). Dette er viktige regler fordi de gjelder den enkeltes rett til å få 
behandlet sine saker av offentlige myndigheter på en forsvarlig og riktig måte. 
 
Innbygger har engasjert advokat og sendt saken over til Statsforvalteren for behandling. 

https://www.melhus.kommune.no/ato/esaoff/document/stenging-av-snarvei-kuhaugen.1368842.c8814a3423.pdf
https://www.melhus.kommune.no/offentlig-mote-utvalg-for-teknikk-og-miljoe-06-05-2021.5826082-354784.html?moteid=172819.9fc9bd7baa


Kontrollutvalget skal være forsiktig med å gå inn i en sak når Statsforvalteren er koblet inn.  
I første omgang så kan en orientering fra rådmannen være en god måte å få mer informasjon 
om kommunens behandling av saken. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet. 
Kontrollutvalget må vurdere om saken representerer en tilstrekkelig risiko for manglende 
regeletterlevelse at det er grunnlag for videre oppfølging. Saken legges derfor frem uten 
forslag til vedtak. 
 
 


