
       
Stenging av snarvei – Kuhaugen  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Melhus kommune 17.02.2022 04/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 22/24 - 11 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om stenging av snarvei - Kuhaugen 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om kommunens saksbehandling i sak om 
stenging av snarvei-Kuhaugen på sitt møte 9. september 2021. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 38/21: 
Kontrollutvalget avventer med å behandle saken til svaret fra Statsforvalteren foreligger. 
 
Kontrollutvalget har nå fått tilsendt Statsforvalterens avgjørelse i: 
• Klage fra eierne av gnr/bnr 91 /42 - stenging av snarvei Kuhaugen 
• Klage fra eier av gnr/bnr 91/48 på Melhus kommunes avvisning av klage 
• Krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 fra eier av gnr/bnr 91/48 

 
Klage fra eierne av gnr/bnr 91 /42 - stenging av snarvei Kuhaugen 
Statsforvalteren har fattet følgende vedtak (18.11.2021):  

Melhus kommunes vedtak datert 06.05.2021 stadfestes.  
Klagen er ikke tatt til følge.  
 
 

Statsforvalteren har i siste avsnitt i sin vurdering skrevet følgende: 
«Det at det finnes alternative gangveier på Kuhaugen kan imidlertid være et moment i 
vurderingen av om friluftsorganene faktisk skal kreve stengselet fjernet. Friluftsloven angir at 
et stengsel som det foreliggende «kan» kreves fjernet. Hvorvidt det er nødvendig å faktisk 
fatte et slikt vedtak som det er gjort i denne saken, mener Statsforvalteren at kommunen er 
nærmest til å vurdere.» 
 
Klage fra eier av gnr/bnr 91/48 på Melhus kommunes avvisning av klage 
Statsforvalteren har fattet følgende vedtak (04.11.2021): 

Melhus kommunes avvisningsvedtak av 02.06.2021 oppheves.   
Klagen har ført frem.  
 
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at når et vedtak blir endret til gunst for en part, 
kan vedkommende søke om å få dekket vesentlige sakskostnader som har vært 
nødvendige for å få endret vedtaket, jf. fvl. § 36. Kravet må settes frem for 
Statsforvalteren senest 3 uker etter at dette vedtaket er mottatt. 

 
 
Krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 fra eier av gnr/bnr 91/48 
Statsforvalteren har i brev av 24.01.2022 konkludert med at fremsatt krav fra innbygger er 
dekningsberettiget i medhold av fvl. § 36. Beløpet på kr. 18.281,- inkl. mva. skal betales av 
Melhus kommune. 



 
 
Rådmannen er i brev av 09.02.2022 bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om saken, 
og spesielt om kravet fra eier av gnr/bnr 91/48 er betalt av Melhus kommune, og om 
rådmannen har vurdert, og eventuelt hatt dialog med eierne av gnr/bnr 91 /42, når det gjelder 
Statsforvalterens siste avsnitt i brev av 18.11.2021 til Hera Advokat AS. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet. 
Kontrollutvalget må etter orienteringen diskutere om det er grunnlag for videre oppfølging. 
Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak. 
 
 


