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Orientering til kontrollutvalget om saksbehandlingen av stenging av 
snarvei - Kuhaugen  
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra Jan Kjetil Eggan vedr. kommunens 
saksbehandling av stenging av snarvei Kuhaugen (sak 20/2113). Melhus kommune 
(postmottak) er kopimottaker av henvendelsen (10.08.2021). 
Eggan har stilt følgende spørsmål i sin henvendelse: 
1. Hvorfor tar ikke enhetsleder arealforvaltning kontakt med grunneierne før hun går ut i 

media og beskylder de for lovbrudd? 
2. Hvordan kan Trimavdelingen (Mil) sine henvendelser, der de krever en trimvei/snarvei 

over vår eiendom, få slik respons hos enhetsleder arealforvaltning?  
3. Hvordan kan enhetsleder arealforvaltning sånn uten videre overprøve et vedtak som ble 

gjort av Kommunestyret 24/9-2019? Der gikk et enstemmig Kommunestyre inn for at en 
planlagt gang og sykkelvei fra Melhustunet til Kuhaugen ble omregulert til grønt areal på 
grunn av trafikksikkerheten ved Kuhaugen.  

4. Har enhetsleder arealforvaltning hjemmel til å kutte ut slike vedtak og bare gjøre som hun 
selv vil?  

5. Skulle denne saken i det hele tatt vært tatt opp før man hadde sett på det vedtaket som 
var gjort tidligere? 

 
Kontrollutvalget har også fått tilsendt kopi av henvendelse fra Geir Chr. Lunde til Melhus 
kommune v/ordfører og leder av Utvalg for teknikk og miljø om samme sak. Melhus 
kommune (postmottak) er kopimottaker av henvendelsen (16.06.2021). 
 
 
Med bakgrunn i henvendelsen og spørsmålene fra Eggan så ber kontrollutvalget rådmannen 
om en orientering om saken på sitt møte 9. september 2021. 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
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