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PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2/18 Referatsaker



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 3/18 31.08.2018 

 
 
 
 

Budsjett 2019 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 
 

Vedlegg 
1 Regnskap 2017 - Miljøfondet 

 

Rådmannens innstilling 
Styret for miljøfondet vedtar følgende budsjett for tildelingsåret 2019 

 
Budsjett 2019 -  Miljøfondet 

Renteinntekter 2017; kr 116 000 
- Ett møte 

 
 
 

Ledergj. Utv. 
Møtegodt.gj folke 
Valgte  

     
   4 500 

Tapt arb.fortj. Folkevalgte      1 000 
Arbeidsgiveravg.     1 000 
Mat/drikke, møterom     5 00   
Frikjøp folkevalgt     1 000 
Skyssgodtgjøring     1 000 
Internkjøp     15 000 
Tilbakeført, 10 % **    12 000 
- Ordinær tilskuddsramme  Kr 80 000 til utdeling  

-  
- Tilskuddsramme 2019 Kr 80 000 

 

 

Saksopplysninger 
For å følge opp ordinær budsjettbehandling i Nesset kommune må budsjett for Miljøfondet helst  
vedtas før 15. oktober. Det legges til grunn et budsjett med kr 116 0000 i renteinntekter. 
 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2009/471-24 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



I henhold til §3 i vedtektene kan avkastningen av fondskapitalen deles ut av fondsstyret hvert år, 
men minst 10 % avkastningen skal legges til fondskapitalen.   
I miljøfondsak 4/16 ble det vedtatt å avholde ett møte i året og innføre en søknadsfrist i året, som 
er satt til 1. mai.  
 

Vurdering 
Tilskuddsrammen for 2019, som kan nyttes til tiltak er satt til kr 80 000.  Det er pr i dag ikke gitt 
tilsagn som binder opp tilskuddsrammen for 2019.   
 

 
Budsjett 2019 -  Miljøfondet 

Renteinntekter 2017; 
kr 116 000 
- Ett møte 

 
 
 

Ledergj. Utv. 
Møtegodt.gj folke 
Valgte  

     
   4 500 

Tapt arb.fortj. 
Folkevalgte  

    1 000 

Arbeidsgiveravg.     1 000 
Mat/drikke, møterom     5 00   
Frikjøp folkevalgt     1 000 
Skyssgodtgjøring      1 000 
Internkjøp     15 000 
Tilbakeført, 10 % **    12 000 
- Ordinær 

tilskuddsramme  
Kr 80 000 til utdeling  
-  

- Tilskuddsramme 2019 Kr  80  000 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 





 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 4/18 31.08.2018 

 
 
 
 

Årsmelding 2017 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 
 

Vedlegg 
1 Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding og regnskap 2017 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  
 

 

Saksopplysninger 
I henhold til §§ 6 og 7 i vedtektene til miljøfondet skal kommunestyret godkjenne regnskapet og 
årsmeldingen for fondet. Regnskapet blir ført av kommunekassa og revidert av 
kommunerevisoren. Miljøfondet sin kapital er plassert i bankinnskudd i Nesset sparebank.  
Miljøfondets bokført verdi pr. 31.12.2017 var kr 7 686 912.  Renteinntektene var kr 116 844 og som 
legges til grunn for miljøfondets budsjett for 2019.  
 
Totalt ble det utbetalt kr 14 971 i tilskudd i løpet av 2017. Fondsstyret setter krav om at et tiltak 
må settes i gang innen 2 år, slik at utbetaling i 2017 omfatter og tilsagn av tilskudd gitt for noen år 
tilbake.  
 
Årsmelding 2017 – Se eget vedlegg. 
 

 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2010/387-23 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Årsmelding 2017 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 
 
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord ble opprettet i 1998. Bakgrunnen for etablering av 
miljøfondet er erstatning fra Stortinget for manglende vannslipp i Mardalsfossen. Det er 
vedtatt egne vedtekter for miljøfondet. Nesset kommunestyre oppnevner fondsstyret som 
består av fem medlemmer. For perioden 2015 -2019 er følgende valgt:  
 
Medlemmer     Vararepresentanter 
Bjørg Anne Vike(leder)    Siw Maridal Bugge 
Toril Melheim Strand(nestleder)   Kari Petrine F. Øverås 
Bjørn Cameron Alexander    Tore Rød 
Rune Halgeir Finnset     Jon Sæter 
Ordfører      Varaordfører 
 
Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir 
bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord. 
 
Fristen for å søke om tilskudd fra fondet er 1. mai. Miljøvernleder er sekretær for fondsstyret. 
Det ble i 2017 behandlet 8 saker. Det er gitt tilsagn om kr 45 000 i tilskudd til ulike 
prosjekter. Sluttutbetaling av tilskudd skjer når prosjektene er ferdigstilt. Hovedregelen er at 
krav om utbetaling skal skje innen to år etter at det er gitt tilsagn om tilskudd. I 2017 ble det 
utbetalt kr 14 971 i tilskudd til gjennomføring av ulike prosjekter.   
 
Miljøfondet sin kapital er plassert i bankinnskudd i Nesset Sparebank. Miljøfondets bokførte 
verdi pr 31.12.17 var kr 7 686 912. Regnskapet for fondet blir ført av økonomiavdelinga og 
blir revidert av kommunerevisoren. 
 
Prosjekt/tiltak som fikk tilskudd fra Miljøfondet i 2017. 
 
Saksnr  Sak        Vedtak/tilskudd kr. 
PS 04/17 Molde og Romsdal turistforening, robåt      10 000 
PS 05/17 Grunneiere i Eikesdal- Restaurering av Aurstølen     20 000 
PS 07/17 Nauste velforening – Nytt tak på gapahuk      13 000 
PS 08/17 Øverås gamle skole – Ny yttervegg         2  000
  
Sum tilsagn i 2017         Kr 45 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 5/18 31.08.2018 

 
 
 
 

Tilskudd Miljøfondet - Restaurering av kvernhus - MF sak 13 2016 
 

Vedlegg 
2 Særutskrift Restaurering av kvernhus på Setra i Eikesdal - Miljøfondet 
3 Rehabilitering av kvernhuset på Setra i Eikesdal, 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til søknad mottatt 20.09.2016 og Miljøfondsak 13/2016.  

Det gis kr 10 000 i tilskudd fra Miljøfondet til restaurering av kvernhuset på Setra i Eikesdal 
  

 

Saksopplysninger 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal behandlet i møte 19.10.2016 – sak 13, søknad om tilskudd til 
rehabilitering på Setra i Eikesdal. 

Behandling av søknaden ble utsatt da det var ønskelig om mer informasjon fremtidig bruk av 
kvernhuset.  Det er i ettertid opplyst om at kvernhuset vil stå åpen.   

 
Vurdering 
Saksbehandler foreslå at det gis kr 10 000 i tilskudd til restaurering av kvernhuset.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2016/1027-6 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Fra: Øyvind Lillebostad (ol@eikesdal.no)
Sendt: 12.09.2017 10:21:01
Til: Hogne Frydenlund
Kopi: 

Emne: Opplysning kevnna på Sæter
Vedlegg: 
Jeg vil bare få opplyse om at kvennhuset på Sæter som det er søkt midler til gjennom miljøfondet, blir et åpent
hus for alle som vil besøke det.
 
Mvh
Øyvind Lillebostad



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 13/16 19.10.2016 

 
 
 

Restaurering av kvernhus på Setra i Eikesdal - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Informasjon om kvernhuset på Setra i Eikesdal 

2 Budsjett 

3 Søknad om tilskudd fra Miljøfondet til rehabilitering av kvernhus på Setra i Eikesdal 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad mottatt 20.09.2016 om kr 10 000 i tilskudd fra Miljøfondet rehabilitering av 
kvernhuset på Setra. 

 

Behandling av søknaden utsettes til 2017.  

 

 
 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 19.10.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 

Styret for Miljøfondet ønsker informasjon om framtidig bruk av kvernhuset. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 19.10.2016 

Det vises til søknad mottatt 20.09.2016 om kr 10 000 i tilskudd fra Miljøfondet rehabilitering av 
kvernhuset på Setra. 

 

Behandling av søknaden utsettes til 2017.  

 

Styret for Miljøfondet ønsker informasjon om framtidig bruk av kvernhuset. 

 
 

 

Saksopplysninger 

Øyvind Lillebostad søker på vegne av flere grunneiere om kr 10 000 i tilskudd fra Miljøfondet til 
rehabilitering av kvernhuset på Setra i Eikesdal. Arbeidet er kostnadsberegna til kr 80 000.  

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2016/1027-2 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Kverna ble bygd i år 1900 og var i bruk frem til ca 1950.  

 

Vurdering 

Miljøfondet har dessverre ikke igjen tilskuddsramme for 2016.  

 

Miljøfondet har i grunnen behandlet få søknader om tilskudd til restaurering av kulturminner. De 
fleste søknaden i denne kategorien har dreidd seg om tilskudd til restaurering av forsamlingshus 
og nedlagte grendeskoler samt istandsetting av anleggsbrakke ved Aursjøen i regi av Nesset 
fjellstyre.  

Ellers ga Miljøfondet for en del år siden en påskjønnelse til Tore Karijord for restaurering av ferja 
«B/F Eikesdal».   

 

Miljøfondet har lagt seg på en linje at det ikke gis tilskudd til private hus jfr sak 13/2001; 

Fondstyret vil åpne for at det kan søkes om tilskudd for vedlikehold av 

anlegg/hus- ikke private hus. Vedtaket om eventuelt tilskudd vil bli gjort etter ei samla 

vurdering av søknadene i hver søknadsrunde ”.  
 
Kvernhuset på Setra eies av fire gårdsbruk i grenda. Saksbehandler er av den oppfatning at dersom 
det er interesse for å ta vare på synlige kulturminner bør miljøfondet være positive til slike 
søknader. For 2016 er tilskuddsrammen til Miljøfondet oppbrukt. Saksbehandler foreslår at 
behandling av søknaden utsettes til 2017.  
 
  
 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



Knut Kleveland/2018-0509 

Rehabilitering av kvernhuset på  Setra  i Eikesdal, Nesset Kommune 

 

Kvernhuset på Setra i Eikesdal ligger i bekkefaret fra Langhølen, og ble satt opp i 
1900. Kverna var i bruk til ca. 1950. Den gamle bygdevegen gikk tett ved 
kvernhuset og er fortsatt synlig et lite stykke. Nåværende bygdevei går delvis over 
traseen til den gamle vegen. 

I Langhølen var det en liten demning av tømmer. Vatnet ble leda i ei ca. 100m lang 
renne fram til kvernhuset med en fallhøyde på ca. 1,5- 2m. Første delen av renna 
var i selve marka, i en trase omtrent der bygdevegen går nå. Nåværende bygdeveg 
ble bygget ca. 1960. Siste delen av vannrenna var bygget av tre. Den er også helt 
borte nå. 

Nå er det bare to kverner igjen i Eikesdal. 

Denne kverna er spesiell fordi den er laftet av osp. Så vidt vites er det få hus igjen i 
Norge som er laftet av osp. Kvernhuset er oppført i sinklafta osp.  

Utvendige mål: L=380 cm, B=312cm 

Tykkelse /høyde stokker: 5 / 7 tommer 

Opprinnelig var taket torvtekt, men hadde de siste 60 årene bølgeblikk. 

Dette var det første kvernhuset som hadde turbinkall i Eikesdal.  

Det var Arne H. Einangå (1880-1906), som satte opp kvernhuset, bare 20 år 
gammel. 

Alle de 4 brukerne på Setra hadde eierandel i kverna. Kontrakten for å male på 
kverna er datert 10.10.1900 og er undertegnet av Ole K. Sæther(1860-1938), 
Edvard S. Sæter (1873-1901), Johan Sæther (1875-1961) og Hans Sæter (1846-
1937). 

I tillegg til å male korn, ble kverna også brukt til å dra treskeverk som sto på låven. 

Rester etter trekkverket er synlig på kvernhusveggen.  



Knut Kleveland/2018-0509 

Det er mange påskrifter på veggene som forteller når det ble malt og tresket. 

Ca. 1954 var taket begynt å bli dårlig og Ingvald Kvisvik (1904-1960; etterkommer 
av Edvard S. Sæter) la på bølgeblikk. Den gamle nevra lå fortsatt under 
bølgeblikket. 

I de seinere åra har de nederste stokkene blitt så dårlige at det var fare for at hele 
huset kunne kollapse. Likeledes var selve turbinkallen i sterkt forfall. 
Vannledningssystemet er helt borte. Kvernsteinene og alle innvendige deler er 
intakte. 

Det har vært stor interesse blant alle grunneierne på Setra og andre i bygda for å 
få satt i stand dette kulturminnet. 

Etter betydelig dugnadsinnsats som startet på ettersommeren 2016 er selve 
kvernhuset ferdig restaurert pr. mai 2018.  

Nå gjenstår bare restaureringen av kvernkallen med tilhørende deler. Siden 
vannrenna gikk der vegtraseen går nå, er det ikke mulig å gjenskape den slik den 
var. Det tas sikte på å bruke vann fra vanningssystemet. Et plastrør føres fra en 
kum ca. 80m fra kvernhuset. Vannet planlegges å bli ledet direkte inn på 
turbinkallen med det trykk og volum som er tilgjengelig.  

Vi tar sikte på å kunne demonstrere for interesserte hvordan ei gammal kvern 
fungerte. 

Grunneiere og etterkommere av brukerne som satte opp kverna er: 

Jon Sæter (f. 1951, oldebarn til Hans Sæter) 

Øyvind Lillebostad (f. 1968, gift med barnebarnet til Johan Sæther, Sigrid-Britt) 

Kristen Arne Sæther (f. 1956, oldebarn til Ole K. Sæther)  

Knut Kleveland (f. 1946, barnebarnet til Edvard S. Sæters søster Marit) 

Alle overnevnte pluss mange andre fra bygda har vært med på reastaureringen. 

 



Knut Kleveland/2018-0509 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 6/18 31.08.2018 

 
 
 
 

Tilskudd fra Miljøfondet - Tråkkemaskin - Eresfjord IL - MF sak 09 
2017 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Eresfjord idrettslag - tilskudd til tråkkemaskin 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad 01.05.2017 fra Eresfjord idrettslag og sak 09/17 – Miljøfondet. 

Miljøfondet bevilger kr 40 000 i tilskudd til kjøp av tråkkemaskin. 

Søknaden om tilskudd vil og bli behandlet av miljøfondet i 2019.   

 

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

 

Saksopplysninger 
Miljøfondet behandlet i sak 09 2017 søknaden fra Eresfjord idrettslag om tilskudd til kjøp av ny 
tråkkemaskin. Det ble fattet følgende vedtak: 

« Eresfjord idrettslag legger ned et stort og viktig arbeid med å tilrettelegge for preparering av skiløyper i 
Eresfjord. Miljøfondet har ikke mulighet for å prioritere tiltaket med tilskudd i 2017.  Det vises til at 
Miljøfondet allerede har prioritert tilskudd til to større idrettsprosjekt i Eresfjord med renovering av 
løpebane og bygging av ballbinge.  

Behandling av søknad om tilskudd til ny tråkkemaskin utsettes til 2018» 

 
Vurdering 
Det å kjøpe tråkkemaskin er ei stor investering for idrettslaget. Saksbehandler foreslår at 
Miljøfondet gir kr 40 000 i tilsagn nå.  I noen tilfeller (større prosjekt) har fondsstyret bevilget 
tilskudd over en flere år.  Saksbehandler vil foreslå at fondsstyret signaliserer at søknaden  blir  
vurdert  på nytt også i 2019,  uten at det ligger forpliktelser i å gi økt tilskudd til prosjektet.   

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/503-6 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 9/17 06.09.2017 

 
 
 
 

Eresfjord idrettslag - tilskudd til tråkkemaskin - Miljøfondet 
 

Vedlegg 
1 Miljøfondet 2017 - søknad om tilskudd - ny tråkkemaskin 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til søknad av 01.05.2017 fra Eresfjord idrettslag om kr 200 000 i tilskudd til innkjøp av 
tråkkemaskin.  
 
Eresfjord idrettslag legger ned et stort og viktig arbeid med å tilrettelegge for preparering av skiløyper i 
Eresfjord. Miljøfondet har ikke mulighet for å prioritere tiltaket med tilskudd i 2017.  Det vises til at 
Miljøfondet allerede har prioritert tilskudd til to større idrettsprosjekt i Eresfjord med renovering av 
løpebane og bygging av ballbinge.  
 
Behandling av søknad om tilskudd til ny tråkkemaskin utsettes til 2018.  

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017 

Det vises til søknad av 01.05.2017 fra Eresfjord idrettslag om kr 200 000 i tilskudd til innkjøp av 
tråkkemaskin.  
 
Eresfjord idrettslag legger ned et stort og viktig arbeid med å tilrettelegge for preparering av skiløyper i 
Eresfjord. Miljøfondet har ikke mulighet for å prioritere tiltaket med tilskudd i 2017.  Det vises til at 
Miljøfondet allerede har prioritert tilskudd til to større idrettsprosjekt i Eresfjord med renovering av 
løpebane og bygging av ballbinge.  
 
Behandling av søknad om tilskudd til ny tråkkemaskin utsettes til 2018.  
 
 
 
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/503-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Saksopplysninger 
Eresfjord søker om kr 200 000 i tilskudd fra Miljøfondet til å kjøpe ny tråkkemaskin, kostnadsberegnet til 
kr 1,2 millioner.   
Idrettslaget er åpen for at Miljøfondet kan bevilge tilskuddet over flere år.  
 
Vurdering 
Det er et positivt tiltak som kommer mange til gode.  Saksbehandler mener likevel at Miljøfondet bør være 
forsiktige å inngå nye forplikter om tilskuddsrammer før tilsagnsperioden for renovering av løpebanen og 
ballbingen er ferdig   
Saksbehandler foreslår at behandling av søknad om tilskudd til ny tråkkemaskin utsettes til 2018.  Da har 
og idrettslaget større oversikt av annen finansiering.  
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