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Orientering til kontrollutvalget om stenging av snarvei - Kuhaugen  
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 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 
 
For å følge opp kontrollutvalgets vedtak i sak 38/21 så vil utvalget få fremlagt en sak på sitt 
møte 17. februar. I den forbindelse så ønsket kontrollutvalgets leder at rådmannen orienterer  
om saken, og spesielt om kravet fra eier av gnr/bnr 91/48 er betalt, 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 (kopi til Melhus 
kommune).  
Vi gjengir siste avsnitt i brevet: 
«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.» 
 
Under henvisning til kontrollutvalgets leder sitt ønske, ber vi rådmannen i Melhus kommune 
om å orienterer på kontrollutvalgets møte 17.02.2022. 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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