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Behandling: 
 
Interpellasjon fra ordfører vedrørende parkeringsforholdene på skihytta i Buvika 
 
Skaun kommune har gjennom 40 år hatt leieavtale med grunneier om parkeringsområde ved 
skihytta i Buvika. Grunneier har nå sagt opp avtalen, med ønske om at Buvik IL kjøper området 
eller at leieavtalen overtas av dem, men da til en annen pris enn tidligere. 
Prisen som grunneier forlanger, kan ikke Buvik IL framskaffe. Det er stort sprik mellom det 
grunneier forlangende for kjøp av tomta og takst av området. 
Skaun kommune har stor interesse for at det fremdeles er parkeringsmuligheter ved skihytta, da 
dette er den mest brukte utfartsparkeringsplassen i Buvika. Området benyttes av svært mange 
gjennom vinteren, og også i sommerhalvåret. Lag og foreninger, skoler og barnehager benytter 
området mye. Å tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter er noe kommunen ønsker og har 
fokus på.  
I og med at det er Skaun kommune som har hatt leieavtale med grunneier tidligere, er det naturlig 
at kommunen har dialog med grunneier for å finne en løsning. Da enten ved å inngå ny leieavtale, 
eller finne annen løsning for fortsatt å ha parkering der. 
Det har vært Buvik IL som har stått for brøyteavtale gjennom vinteren, noe som innebærer en 
betydelig kostnad.  
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å gå i forhandlinger med grunneier med sikte på å inngå 
ny leieavtale eller finne andre måter å sikre området til parkering. Dette bør på plass for å sikre 
tilgang for kommende vintersesong, men er også viktig på permanent basis. 
 
Jørgen Høyem, H, ønsket å få vurdert sin habilitet i saken. Kommunestyret vedtok mot 4 
stemmer at Jørgen Høyem var inhabil. De som stemte mot var Ketil Solberg, AP, Anita Melting, 
AP, Lars Arne Pedersen, AP og Per Gunnar Lofgren, SP. Ingen vara. 
 
Votering: 
Interpellentantes forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Jørgen Høyem tiltrådte møtet etter sakens slutt.  
 
 
 



Vedtak: 
Kommunestyret ber administrasjonen om å gå i forhandlinger med grunneier med sikte på å inngå 
ny leieavtale eller finne andre måter å sikre området til parkering. Dette bør på plass for å sikre 
tilgang for kommende vintersesong, men er også viktig på permanent basis. 
 


