
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.12.2015 

Tidspunkt: Umiddelbart etter kommunestyremøtet 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 
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Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1799-1 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 129/15 17.12.2015 

 

Kraftpris til sluttbruker 2016 - 2017 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ingen  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok den 10.11.2011 i sak 109/11følgende: 

 

Kraftutvalget legges ned, og oppgavene overføres til formannskapet 

 

Nesset kraft AS og Nesset kommune har inngått en avtale om å tilby sluttbrukerne innen Nesset Kraft 

AS sitt forsyningsområde strøm til konkurransedyktig pris. Dette er en Tilleggsavtale til Avtale om 

forvaltning av konsesjonskraft som gjelder fra 01.01.2015 tom 31.12.16. 

 

I tilleggsavtalen garanterer Nesset kommune en fast kraftpris til sluttbrukeren på: 

 

38,50 øre/kWh (inkl. mva) for året 2015 (1-års-avtale/2 års-avtale 1 året) 

40,00 øre/kWh (inkl. mva) for året 2016 (2-års-avtale—2 året) 

 

Tariffene inkluderer alle offentlige avgifter samt påslag for el-sertifikatordningen. 

 

Formannskapet må fastsette en fast kraftpris til sluttbruker for 1-års avtale for 2016 og 1-års avtale/ 2 

års-avtale for perioden 2016 – 2017.  

 



 

Vurdering 

Nesset Kraft AS vil delta i formannskapets møte 17.12.15 og her komme med råd om prisfastsettelse 

for 1 års kontrakt 2016 og 1 og 2 års kontrakt 2016 - 2017. Rådmannen har med bakgrunn i at 

kommunen ikke har mottatt noen tilbakemeldinger fra Nesset Kraft AS ang prisfastsettelse, ikke hatt 

mulighet til å lage vurdering eller tilråding i saken.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen ønsker å minne om at det i formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2016 – 

2019, er økt inntekter på konsesjonskraft med kr. 750 000. 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-93 

Saksbehandler:  Anne-Karin Sjøli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 130/15 17.12.2015 

 

Valg av forhandlingsutvalg for behandling av rådmannens lønn og arbeidsvilkår. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer av forhandlingsutvalg for behandling av lønn og arbeidsvilkår for rådmannen velges: 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Forhandlingsutvalget representerer kommunestyret i forhandlinger om rådmannens lønns- og 

arbeidsvilkår. Forhandlinger med øvrige ansatte ivaretas av rådmannen.  

 

I forrige valgperiode besto forhandlingsutvalget av ordfører, varaordfører og en fra opposisjonene; 

Lilly Svensli fra AP. 

Vurdering 

Det bør være de samme personene som har medarbeidersamtaler med rådmannen som forhandler 

lønns- og arbeidsvilkår. I forrige valgperiode besto dette utvalget av ordfører, varaordfører samt en 

politiker fra opposisjonen. 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2014/1128-3 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 32/15 03.12.2015 

Nesset formannskap 131/15 17.12.2015 

 

Status - Utbedring av Fv 62 Meisalstranda 

Vedlegg 

1 Referat fra møte 20.10.2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Informasjon om status for utbedring av Fv 62 langs Meisalstranda tas til orientering. 

 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

Saken oversendes til formannskapet.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det blir lagt 

politisk press overfor fylkesting og Statens vegvesen slik at den kommer inn i fylkets 

handlingsprogram.  Teknisk, næring og miljø mener at dette prosjektet ikke er kommunens 

ansvar.  Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføringen. 

 

Enstemmig vedtatt.  

  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Informasjon om status for utbedring av Fv 62 langs Meisalstranda tas til orientering. 

 

Saken oversendes til formannskapet.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det blir lagt 

politisk press overfor fylkesting og Statens vegvesen slik at den kommer inn i fylkets 

handlingsprogram.  Teknisk, næring og miljø mener at dette prosjektet ikke er kommunens ansvar.  

Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføringen. 



 

 

 

 

Saksopplysninger 

I et felles formannskapsmøte mellom Sunndal kommune og Nesset kommune den 28.05.2013 ble det 

vedtatt følgende; « Det skal settes ned en arbeidsgruppe for Fv 62, og formannskapet skal 
utnevne to politikere til gruppen». «Til arbeidsgruppen for Fv 62 utnevnes Magne Bugge og 
Anders Torvik som politiske representanter. Rådmannen peker ut representanten fra 
administrasjonen». 
 
Selv om oppnevnt arbeidsgruppe i forrige valgperiode ikke ble innkalt til møte har saken vært 

administrativt diskutert mellom Nesset kommune, Sunndal kommune, Møre og Romsdal 

fylkeskommune og Statens vegvesen.   

 

Vurdering 

Det er i utgangspunktet Statens vegvesen som har ansvaret med å gjennomføre nødvendig planarbeid 

for å legge til rette for utvidelse av fylkesvei 62 langs Meisalstranda. Så lenge prosjektet ikke står 

oppført på handlingsprogrammet eller det er avsatt investeringsmidler til gjennomføring, vil ikke 

Statens vegvesen starte opp planleggingsarbeid i området.  

Vi har tilsvarende situasjon for planlegging av gang- og sykkelvei for strekningen Hargot – Jevika på 

Rød.  

 

 

 
 

Det å utarbeide en reguleringsplan for f.eks strekningen fra Kvennset (industriområdet der Sæter 

Transport har tilhold) og frem til avkjørselen ned til Eidsøra er relativt komplisert og omfattende. Det 

er en strekning på ca 3,6 km og det vil være behov for temautredninger knyttet til f.eks 

grunnundersøkelser og støy.  



 

Selve planleggingen av veilinja er forholdsvis enkel å gjennomføre da det ligger faste krav til 

utforming av veibredde, avkjørsler, siktelinjer med mer.  

 

Slik rådmannen ser saken er det to hovedutfordringer i dette prosjektet.  

1. Kommunene bør i utgangspunktet ha som hovedmål at strekningen kommer inn på 

handlingsprogrammet til Møre og Romsdal fylkeskommune/ Statens vegvesen.  

2. Dersom det er ønskelig at kommunen skal følge opp prosjektet må det avsettes midler til dette 

arbeidet.     

 

Dersom det er aktuelt å gå videre med utfordring nr. 2 er det mest hensiktsmessig å lage et forprosjekt 

der ny veilinje for utvidelse av Fv 62 med fartsgrense 80 km presenteres. I tillegg beregne areal for 

gang- og sykkelveitrase mellom Eidsøra og f.eks frem til Oddlineset der Svensliveien starter.  

 

Rådmannen har fått tilbakemelding fra Sunndal kommune om at de trolig ikke kan påta seg 

planleggingsarbeidet. Den beste løsningen vil være å engasjere et ekstern firma til gjennomføring av 

f.eks et forprosjekt/mulighetsstudie som viser fremtidig veilinje med skråningsutslag.   

 

Rådmannen vil påpeke at det medfører utgifter for Nesset kommune til prosjektet uansett hvem som 

utfører planleggingsoppgaven.  

  

Økonomiske konsekvenser 

Det å gjennomføre en ordinær reguleringsplanprosess for planlegging av utvidelse av Fv 62 for en 

strekning på ca 3,5 km med nødvendige tilleggsutredninger er grovt anslått til minimum kr 900 000.  

 

Et forprosjekt der arealbruken knyttet til utbedring av fylkesveien for å tillate 80 km/t anslås å komme 

på ca kr 150 000. 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

 

 

 

Notat 
 

Til: Deltakerne 
 

Fra: Hogne Frydenlund 
 

 

 

 

 
Sak nr. Dato 
2014/1128-1 21.10.2014 

 

Referat fra møte 20.10.2014 

 

 

                                                      

Sted: Kommunehuset, 

her 

Dato: 20. oktober Tid: 

13:00 – 14:30 

 

Prosjekt: Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sunndal og Nesset 

– utbedring av FV 62 ved Meisalstranda 

 

Type møte: Administrativ arbeidsmøte 

Tilstede: 

Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK): Lage Lyche og Olav Arne Vatne 

Statens vegvesen (SV): Sylvfest Bell og Jonas Solheim 

Sunndal kommune: Gunnar Olav Furu 

Nesset kommune: Hogne Frydenlund 

 

Tema   Innspill/merknader 

Innledning  Fellesprosjekt mellom Sunndal og Nesset da en ser behov for opprusting 

og breddeutvidelse av FV 62 ved Meisalstranda. Strekningen oppleves å 

være en «flaskehals» på strekningen mellom Sunndalsøra og Hjelset. 

Saken er drøftet i felles formannskapsmøter. Det er oppnevnt ei politisk 

arbeidsgruppe med 2 personer fra hver kommune.  

Planavgrening  Siden det er kommunene som ønsker å starte en planprosess vil ikke 

Statens vegvesen legge sterke føringer til avgrensing av planområdet. Det 

var en felles oppfatning at den burde strekke seg fra Fressvika til Eidsøra 

slik at en kan vurdere utbedringer av veikurver med mer.  

Alternativet kan være strekningen fra masseuttaket ved Fredsvika til og 

med avkjørsel kommunal vei ved Kvennset. Det er og viktig at kommunal 

vei blir en del av planområdet samt strandsonen/sjøareal langs 

Meisalstranda.     

Aktuelle 

løsninger 

Registrert ÅDT i 2013 var 1470. Fartsgrensa langs Meisalstranda er 60 

km/t. Det er 9 eiendommer som har avkjørsel/adkomst direkte fra FV 62. 



  

 

Side 2 av 2 

 

Det ligger ca 26 bygninger (naust/garasjer) i ulik forfatning i strandsonen.  

Målsettingen må være å legge til rette for 80 km/t. I henhold til veileder 

«ÅØ2» må veibredden da være minst 7,5 meter + veiskulder.  

I videre planarbeid må en se på muligheter for at eksisterende boliger langs 

FV 62 kan få veiadkomst fra kommunal vei.   

Utfylling i sjø kan bli aktuelt og da må naustbebyggelsen vurderes 

nærmere. Tilsvarende prosjekt ble gjennomført i Øksendal for en del år 

siden.  

 

For å få en god reguleringsplan bør en starte med å lage gode 

byggetegninger med stor detaljeringsgrad.  

Veivesenets 

rolle 

Prosjektet er ikke med i investeringsprogrammet som Statens vegvesen 

forholder seg til. Statens vegvesen kan til en viss grad stille på 

arbeidsmøter.  

 

Det ble påpekt at kommunene finner det naturlig og meget hensiktsmessig 

at Statens vegvesen er involvert i eventuelle arbeidsmøter selv om 

kommunen tar ansvar for gjennomføring av en planprosess.   

Økonomi og 

MRFK rolle 

Prosjektet er ikke med i investeringsprogrammet og derfor ikke prioritert 

med planleggingsmidler. Det er viktig at kommunene gir innspill om dette 

enten direkte til MRFK eller når det arrangeres regionale kontaktmøter.  

MRFK har gjennomgang av tiltakslista hvert 2. år og en hovedrullering  

hvert 4. år.  

 

Når det gjelder planleggingsmidler skal Fylkestinget i desember 2014 ta 

stilling til om å fjerne ordningen med planleggingstilskudd til store 

veiprosjekt 

Annet  I en planprosess må tema som grunnforhold og støy utredes nærmere. Det 

er viktig med god dialog med beboerne i området der det 

informeres/drøfter premissene for videre planarbeid.  

 

Konklusjon Det bør innhentes foreløpig prisoverslag for kostnad med å lage en 

reguleringsplan. 

Gjennomføre informasjonsmøte for beboerne i aktuelt planområde. 

Kommunene ønsker at SV/MRFK er involvert i videre planprosess.   

 

Etter møtet kjørte Lage Lyche, Olav Arne Vatne og Hogne Frydenlund til Meisalstranda.   

 

 

Hogne Frydenlund 

referent 
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