
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal

Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato: 30.04.2013

Tidspunkt: 11:00 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Bjørg Anne Vike Leder
Aslak Nerås Nestleder
Rolf Jonas Hurlen Medlem (fom sak 5/13)
Toril Melheim Strand Medlem

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Rune Finnset Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Siw Maridal Bugge Rune Finnset

Merknader
Det ble orientert om Eikesdal skiskytterlag v. Bård Eiliv Oppigard
Utvalget hadde befaring i Eresfjord

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Hogne Frydenlund miljøvernleder/møtesekretær
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Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 
på møtet.

______________________

______________________ _______________________

______________________ _______________________
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PS 4/13 Budsjett 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 2009/471
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PS 6/13 Nauste Velforening - Grillhytte - Tilskudd fra 
Miljøfondet
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PS 7/13 Øverås grendalag - grillhytte - tilskudd fra Miljøfondet 2013/334

PS 8/13 Eresfjord Bygdelag - Diverse prosjekter - Tilskudd fra 
Miljøfondet

2013/316

PS 9/13 Eira U.L - Drenering rundt ungdomshuset SKOGLY 2013/308
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Miljøfondet
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PS 14/13 Eresfjord IL - Tidtakarbu/garasje på Lomstjønna -
Tilskot frå Miljøfondet

2013/328

PS 15/13 Eresfjord idrettslag - Renovering av løpebane ved 
Eresfjord stadion - ny behandling

2012/489

PS 16/13 Nesset CK - tilskudd til Aursjørittet - Miljøfondet 2012/826

PS 17/13 Eikesdal sameige - restaurering av Westbua - tilskudd 
fra Miljøfondet

2013/430
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PS 1/13 Referatsaker

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Ingen referatsaker til dette møtet.

Vedtak

Ingen.

PS 2/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Protokoll fra møtet 26.10.12 ble godkjent og signert.

Vedtak

Protokoll fra møtet 26.10.12 ble godkjent og signert.

PS 3/13 Årsmelding 2012 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Rådmannens innstilling

Årsmelding og regnskap 2012 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Utvalget ber om at årsmeldinga korrigeres slik:

Styret 2012 
Bjørg Anne Vike (leder)
Toril Melheim Strand
Aslak Neras (nestleder)
Rune Halgeir Finnset
Ordførar

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak

Årsmelding og regnskap 2012 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.
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PS 4/13 Budsjett 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Erefjord

Rådmannens innstilling

Budsjett 2013  Miljøfondet
Grunnlag, rente 2013
- Renteinntekter 225 000
- Reserve kr 75 000 –

utbytte aksjefond (år 4)
Til sammen kr 300 000

Ledergj. Utv.     
   8 000Møtegodt.gj folke

Valgte 
Tapt arb.fortj. Folkevalgte     3 000
Arbeidsgiveravg.     1 500
Mat/drikke, møterom    1 000  
Frikjøp folkevalgt     2 000
Skyssgodtgjøring     2 500
Internkjøp   15 000
Tilbakeført, 10 % **   30 000
Tilskuddsramme 237 000

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Budsjett 2013  Miljøfondet
Grunnlag, rente 2013
- Renteinntekter 225 000
- Reserve kr 75 000 –

utbytte aksjefond (år 4)
Til sammen kr 300 000

Ledergj. Utv.     
   8 000Møtegodt.gj folke

Valgte 
Tapt arb.fortj. Folkevalgte     3 000
Arbeidsgiveravg.     1 500
Mat/drikke, møterom     1 000  
Frikjøp folkevalgt     2 000
Skyssgodtgjøring     2 500
Internkjøp   15 000
Tilbakeført, 10 % **   30 000
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Tilskuddsramme 237 000

PS 5/13 Eresfjord Småbåtlag - Lysthus - tilskudd fra Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 19.03.2013 fra Eresfjord Småbåthavn.

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir Eresfjord Småbåtlag kr 7 500 i tilskudd til bygging av 
lysthus i småbåthavna. 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak:
Det vises til søknad av 19.03.2013 fra Eresfjord Småbåthavn.

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir Eresfjord Småbåtlag kr 10 000 i tilskudd til 
bygging av lysthus i småbåthavna. 

Det settes som krav at adkomst til lysthuset må tilpasses ulike brukergrupper.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vises til søknad av 19.03.2013 fra Eresfjord Småbåthavn.

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir Eresfjord Småbåtlag kr 10 000 i tilskudd til bygging av 
lysthus i småbåthavna. 

Det settes som krav at adkomst til lysthuset må tilpasses ulike brukergrupper.

PS 6/13 Nauste Velforening - Grillhytte - Tilskudd fra Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 22.01.2013.
Miljøfondet gir Nauste velforening kr. 25 000 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til bygging 
av grillhytte ved Svahølen på Nauste.
Det settes krav om at adkomst inn i grillhytta, og annen tilrettelegging tilpasses ulike 
brukergrupper. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales mot dokumenterte utgifter. 
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Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak:

Det vises til søknad av 22.01.2013.

Miljøfondet gir Nauste velforening kr. 10 000 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til bygging 
av grillhytte ved Svahølen på Nauste.

Det settes krav om at adkomst inn i grillhytta, og annen tilrettelegging tilpasses ulike 
brukergrupper. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales mot dokumenterte utgifter. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vises til søknad av 22.01.2013.

Miljøfondet gir Nauste velforening kr. 10 000 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til bygging 
av grillhytte ved Svahølen på Nauste.

Det settes krav om at adkomst inn i grillhytta, og annen tilrettelegging tilpasses ulike 
brukergrupper. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales mot dokumenterte utgifter. 

PS 7/13 Øverås grendalag - grillhytte - tilskudd fra Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Øverås grendalag.
Miljøfondet gir kr  20 000 i tilskudd til bygging av grillhytte ved Øverås kai. 
Det settes som vilkår at grillhytta tilrettelegges for ulike brukergrupper. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.
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Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak:

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Øverås grendalag.

Miljøfondet gir kr 10 000 i tilskudd til bygging av grillhytte ved Øverås kai. 
Det settes som vilkår at grillhytta tilrettelegges for ulike brukergrupper. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet 
kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom 
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Øverås grendalag.

Miljøfondet gir kr 10 000 i tilskudd til bygging av grillhytte ved Øverås kai. 
Det settes som vilkår at grillhytta tilrettelegges for ulike brukergrupper. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.

PS 8/13 Eresfjord Bygdelag - Diverse prosjekter - Tilskudd fra Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Eresfjord Bygdelag om kr 8 000 i tilskudd til drift og 
organisering av tiltak i arbeidsprogrammet.
Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd til lag og foreninger. Søknaden om støtte 
imøtekommes ikke. Det vises ellers til at Miljøfondet i sak 06/11 har gitt bidrag til oppstart av 
bygdelaget. 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Eresfjord Bygdelag om kr 8 000 i tilskudd til drift og 
organisering av tiltak i arbeidsprogrammet.
Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd til lag og foreninger. Søknaden om støtte 
imøtekommes ikke. Det vises ellers til at Miljøfondet i sak 06/11 har gitt bidrag til oppstart av 
bygdelaget. 
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PS 9/13 Eira U.L - Drenering rundt ungdomshuset SKOGLY

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 18.03.2013. 
Miljøfondet gjev Eira UL kr 25 000 i tilskot til dekning av utgifter i samband med 
grøfting/drenering rundt ungdomshuset.

Krav om utbetaling av tilskot må vere fremmet innan 2 år fra dato om tilsagn. Tilskotet kan 
utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskotet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene blir 
lågare enn kostnadsoverslaget viser.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som innstillinga.

Vedtak

Det vises til søknad av 18.03.2013. 
Miljøfondet gjev Eira UL kr 25 000 i tilskot til dekning av utgifter i samband med 
grøfting/drenering rundt ungdomshuset.

Krav om utbetaling av tilskot må vere fremma innan 2 år fra dato om tilsagn. Tilskotet kan 
utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskottet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene 
blir lågare enn kostnadsoverslaget viser.

PS 10/13 Eresfjord IL - Landeveisritt i Eresfjord - tilskudd fra Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 27.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til landeveisritt i 
Eresfjord juli 2013. 
Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd for gjennomføring av arrangement. 
Det gis kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til søknad av 27.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til landeveisritt i 
Eresfjord juli 2013. 
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Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd for gjennomføring av arrangement. 
Det gis kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.

PS 11/13 Hånde og Moen grendalag - Bålplass og utebord - tilskudd fra 
Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad mottatt 20.03.2013. Hånde og Moen Grendelag gis kr 4 000 i tilskudd til 
bord og muring av bålplass ved Eikesdalsvatnet. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales
mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir 
lavere
enn kostnadsoverslaget tilsier.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til søknad mottatt 20.03.2013. Hånde og Moen Grendelag gis kr 4 000 i tilskudd til 
bord og muring av bålplass ved Eikesdalsvatnet. 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom 
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.

PS 12/13 Eresfjord musikklag - Støtte til korpsstevne - Tilskudd fra 
Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Eresfjord Musikklag, om støtte til dekning av 
deltakeravgift for korpsstevne 2013. Miljøfondet gir ikke tilskudd til omsøkte formål.  

Miljøfondet har tidligere gitt støtte til deltakelse for sommerkurs for barn, i regi av av NMF i 
Møre og Romsdal. Slike søknader prioriteres fremfor tilskudd til deltakelse på korpstevne.
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Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
…..i regi av NMF i Møre og Romsdal og instrumenter /uniformer….

Vedtak

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Eresfjord Musikklag, om støtte til dekning av 
deltakeravgift for korpsstevne 2013. Miljøfondet gir ikke tilskudd til omsøkte formål.  

Miljøfondet har tidligere gitt støtte til deltakelse for sommerkurs for barn, i regi av NMF i Møre 
og Romsdal og instrumenter /uniformer. Slike søknader prioriteres fremfor tilskudd til deltakelse 
på korpstevne.

PS 13/13 Eikesdal Skiskyttarlag - Rekruttvåpen - Tilskudd fra Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Eikesdal Skiskyttarlag.
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 20 000 i tilskudd til Eikesdal skiskyttarlag for 
innkjøp av 3 rekruttvåpen med utstyr. 

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales mot 
dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 
enn kostnadsoverslaget tilsier.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til søknad av 20.03.2013 fra Eikesdal Skiskyttarlag.
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 20 000 i tilskudd til Eikesdal skiskyttarlag for 
innkjøp av 3 rekruttvåpen med utstyr. 

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales mot 
dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 
enn kostnadsoverslaget tilsier.
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PS 14/13 Eresfjord IL - Tidtakarbu/garasje på Lomstjønna - Tilskot frå 
Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 16.03.2013. 
Miljøfondet gjev Eresfjord idrettslag kr 30 000 i tilskot til dekning av utgifter i samband med 
bygging av tidtakarbu og garasje med smørebu ved Lomstjønna skisenter. 

Krav om utbetaling av tilskot må vere fremmet innan 2 år fra dato om tilsagn. Tilskotet kan 
utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskotet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene blir 
lågare enn kostnadsoverslaget viser.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak

Det vises til søknad av 16.03.2013. 
Miljøfondet gjev Eresfjord idrettslag kr 30 000 i tilskot til dekning av utgifter i samband med 
bygging av tidtakarbu og garasje med smørebu ved Lomstjønna skisenter. 

Krav om utbetaling av tilskot må vere fremma innan 2 år frå dato om tilsagn. Tilskuddet kan 
utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene 
blir lågare enn kostnadsoverslaget viser.

PS 15/13 Eresfjord idrettslag - Renovering av løpebane ved Eresfjord stadion 
- ny behandling

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 19.03.2012 fra Eresfjord idrettslag. 

Miljøfondet gir kr 30 000 i tilskudd til renovering av løpebanen ved Eresfjord stadion.

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Rådmannen endret innstillinga i møtet til kr 20 000 i tilskudd…

Enstemmig som rådmannens endrede innstilling.
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Vedtak

Det vises til søknad av 19.03.2012 fra Eresfjord idrettslag. 

Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til renovering av løpebanen ved Eresfjord stadion.

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier

PS 16/13 Nesset CK - tilskudd til Aursjørittet - Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 04.04.2013 om støtte til gjennomføring av Aursjørittet 2013.
Miljøfondet gir dessverre ikke tilskudd til arrangementkostnader. Søknaden imøtekommes ikke.

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak:

Det vises til søknad av 04.04.2013 om støtte til gjennomføring av Aursjørittet 2013.
Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem. 

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det vises til søknad av 04.04.2013 om støtte til gjennomføring av Aursjørittet 2013.
Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem. 

PS 17/13 Eikesdal sameige - restaurering av Westbua - tilskudd fra 
Miljøfondet

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 05.12.2012. 
Eikesdal sameige gis kr  20 000 i tilskudd til restaurering av Westbua i Gravdalen.

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 30.04.2013 

Enstemmig som innstillinga.



Side 14 av 14

Vedtak

Det vises til søknad av 05.12.2012. 
Eikesdal sameige gis kr 20 000 i tilskudd til restaurering av Westbua i Gravdalen.
Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 
utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom
kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier


