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Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 02.05.2016 

Tidspunkt: 13:00 

 

 

 

 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

 Kari Gussiås 

leder sekretær 
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/16 Valg av leder og nestleder i Miljøfondet - Perioden 2016 til 
2019 

 2012/219 

PS 3/16 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2010/387 

PS 4/16 Budsjett 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 

PS 5/16 Nesset Fjellstyre - Informasjonspunkt ved Aursjøen - 
Miljøfondet 2016 

 2016/393 

PS 6/16 Nesset bygdalag - Ombygging av Eikesdal skule - Miljøfondet 
2016 

 2016/395 

PS 7/16 Eresfjord IL - leie av tidtakerutstyr - sykkelritt - Miljøfondet 
2016 

 2016/321 

PS 8/16 Eresfjord og Vistdal FK - Ballbinge - Ny behandling - 
Miljøfondet 2016 

 2015/446 

PS 9/16 Eresfjord IL - Løpebane - behandling nr III  2014/214 

PS 10/16 Øverås grendalag - Innkjøp av kajakker - Miljøfondet 2016  2016/192 

 



PS�1/16�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal  02.05.2016 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 2/16 02.05.2016 

 
 
 

Valg av leder og nestleder i Miljøfondet - Perioden 2016 til 2019 

Vedlegg 

1 Møtebok K-sak 118/15 

2 Vedtekter  - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det fremmes ingen innstilling ved valg. 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyret har i sak 108/15 valgt følgende representanter til styret i miljøfondet for perioden 2015 – 
2019. 

 

Medlemmer      Varamedlemmer 

Eikesdal 

Bjørg Anne Vike     1. Siw Maridal Bugge 

Rune Finset      2. Jon Sæter 

 

Eresfjord 

Bjørn Cameron Alexander    1. Tore Rød 

Toril Melheim Strand     2. Kari Petrine F. Øverås 

 

Styrerepresentant:     Vararepresentant:   

Ordfører      Varaordfører 

 

I henhold til § 4 i vedtektene for miljøfondet skal fondsstyret selv velge leder og nestleder.  

 

Funksjonstida for styret er 4 år.  

 

Arkiv: 033 
 

Arkivsaksnr: 2012/219-4 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 







VEDTEKTER - MILJØFOND FOR EIKESDAL OG ERESFJORD 
 

Vedtekne av Kommunestyret i Nesset sak 102/98 

 

 
§ 1 HEIMEL OG KAPITAL 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord i Nesset kommune, er etablert med vedtak i Nesset 

kommunestyre den 16.02.93, sak K 005/93 og ved vedtak i Stortinget 16.12.1996 i samsvar 

med dokument 8:86 for 1995-96 og Innst. S.nr. 29 for 1996-97. 

 

I samsvar med desse vedtektene betalar Nesset kommune kr 6.000.000,- til eit miljøfond for 

Eresfjord og Eikesdal. Fondet skal nyttast etter nærare vedtak i kommunestyret, for 

innbyggjarar i Eresfjord og Eikesdal. 

 

Vedtektene skal være godkjende av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 

 

§ 2 FORMÅL 

 

Miljøfondet for Eresfjorden og Eikesdalen skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan 

fremje miljøfaktorar som gjev betra livskvalitet, for innbyggarane i bygdene Eresfjord og 

Eikesdal. 

 

Miljøet er summen av alle faktorar som menneska er omgjevne og påverka av. 

 

 

§ 3 VIRKEMÅTE OG VILKÅR 

 

Den årlege avkastninga og sjølve fondskapitalen kan nyttast i formål som nevnt i § 2 og på 

den måten som er nemnt nedanfor. 

 

Avkastninga av fondskapitalen kan delast ut av fondstyret kvart år. Minst 10 % av 

avkastninga skal leggjast til fondskapitalen kvart år. 

 

a) Lån 

Fondet kan yte lån. 

Det skal til vanleg krevjast at fondet sine ytingar vert sikra mot tinglyst panterett i 

søkjaren sin eigedom. 

Lån kan berre ytast av sjølve fondskapitalen. 

Lån skal normalt ikkje ha lengre nedbetalingstid enn 8 år. Rentefoten skal vere 

rimeleg. 

 

b) Tilskot 

Tilskot kan ytast av avkastninga. 

 

 

 

 



c) Stipend 

 

Det kan gjevast stipend til søkjarar som er busette i Eresfjord eller Eikesdal eller som 

skal slå seg ned der, og som skal tileigne seg ein særskild fagkunnskap om 

miljøfremjande tiltak for desse bygdene. Vanleg utdanning ved høgskular eller 

universitet gjev ikkje rett til stipend. 

 

Stipendet kan berre gjevast ved bruk av avkastninga av fondet. 

 

d) Storleiken på fondet sine ytingar 

Fondet sine samla ytingar til eit tiltak skal normalt ikkje vere større enn 40 % av dei 

totale kostnadene.  

 

I einskilde tilfelle kan fondet nyttast til ytingar utover dette, dersom tiltaket synest å 

vere eit særs viktig tiltak i Eikesdal eller Eresfjord. 

 

Lån til eit enkelttiltak kan ytast med maksimalt kr 100.000,-. 

 

 

§ 4 STYRINGSORGAN 
 

Nesset kommunestyre er det øvste styringsorgan for miljøfondet. Kommunestyret skal velje 

eit fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nemnt i § 6. 

 

Fondstyret skal ha 5 medlemmar med like mange varamedlemmar. 2 av medlemmane og 

varamedlemmane blir valde frå Eikesdal og 2 av medlemmane og varamedlemmane frå 

Eresfjord. Vararekkene skal vere nummererte. 

 

Funksjonstida er 4 år, og ho føl kommunestyret si funksjonstid. Fondstyret skal sjølv velje 

leiar, nestleiar og sekretær. Fondstyret sine medlemmar skal ha fri reise etter kommunen sitt 

regulativ til styremøta, og elles den godtgjersle som kommunestyret fastset. Utgiftene til dette 

blir dekte av fondet.  

 

Rekneskapen for Miljøfondet skal førast av kommunekassa og vert revidert av 

kommunerevisoren. 

 

 

§ 5  MØTE FOR FONDSTYRET 

 

Styret skal følgje vedteken forretningsorden for styret si verksemd. Forretningsorden skal 

følgje vanlege kommunale reglar for innkalling til møter, forfall, bruk av møtebøker, 

utskrifter m.v. Styret vedtek sjølv forretningsorden for styret si verksemd. 

 

 

§ 6 OPPGÅVER OG KOMPETANSE FOR FONDSTYRET 
 

Fondstyret skal: 
 

a) forvalte fondsmidlane, jfr. § 8 

b) behandle søknader om støtte frå fondet 



c) gjennomføre nødvendige undersøkingar før det blir gjort vedtak om lån eller tilskot. 

Fondstyret kan i denne samanheng engasjere konsulenthjelp til utgreiing av saker. 

d) så langt som råd sjølv ta initiativ til å fremje samfunnsnyttige tiltak i Eresfjord og 

Eikesdal. 

e) rekneskapen for Miljøfondet skal avsluttast innan 15. februar kvart år. Rekneskapen 

for fondet skal godkjennast av kommunestyret saman med årsmelding om verksemda 

og fondet sitt engasjement. 

Gjenpart av rekneskap og årsmelding skal sendast Fylkesmannen. 

f) gje tilråding til kommunestyret i spørsmål om endringa om denne vedtekta, jfr. § 9. 

 

 

§ 7 KOMMUNESTYRET SINE OPPGÅVER 
 

Kommunestyret kan delegere avgjerdsmynde i enkeltsaker. 

 

a) Kommunestyret skal godkjenne rekneskap og årsmelding for fondet. 

b) Fondstyret er delegert mynde til å treffe vedtak i enkeltsaker. 

c) Ved klagebehandling er den kommunale klagenemnd endeleg klageinstans. 

d) Eit mindretal i fondstyret kan krevje ei sak inn til kommunestyret til endeleg avgjer. 

Eit slikt krav må setjast fram i det møtet der vedtak blir gjort. 

 

Dersom ei sak skal sendast til kommunestyret, må det grunngjevast at vedtaket er i 

strid med vedtektene. 

 

 

§ 8 FORVALTNING 

 

Forvaltning av fondet skal skje i samsvar med denne vedtekta og kommunestyret sine 

retningsliner. 

Fondet sine ledige midlar skal plasserast i bank eller på anna måte, og på slike vilkår at det 

gjev størst mogleg avkastning, men likevel slik at ein tilstrekkeleg sum til pårekna 

utbetalingar er disponible for styret til ei kvar tid. 

Renter og avdrag frå låntakarar vert førte attende til fondet. 

Avkastning av fondskapitalen skal førast attende til denne og kan nyttast i samsvar med 

vedtekta sin § 3, bokstav b) og c). 

 

Ved tap av utlån etter § 3, bokstav a) skal slike tap dekkjast av avkastning av fondskapitalen 

før det vert gjort tildeling etter § 3, bokstav b) og c). 

 

Fondstyret sin leiar har tilvisingsrett innanfor dei vedtak som fondstyret eller kommunestyret 

har gjort. Fondstyret har høve til å leige inn sekretærhjelp og hjelp til å utføre banktekniske 

tenester. 

 

 

§ 9  ENDRINGAR AV VEDTEKTENE 
 

Spørsmål om endring av vedtektene skal både fondstyret og kommunestyret gje fråsegn om, 

og endringane kan ikkje tre i kraft før dei er godkjende av Fylkesmannen. 

 

 



 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 3/16 02.05.2016 

Nesset kommunestyre  26.05.2016 

 
 
 

Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

2 Oversikt regnskap 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og 
Eresfjord 

 
 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding og regnskap 2015 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. 31.12.2015 var kr 7 674 535. Renteinntektene var kr 158 388 og som 
legges til grunn for miljøfondets budsjett for 2016.  

 

Totalt ble det utbetalt kr 90 000 i tilskudd i løpet av 2015. Fondsstyret setter krav om at et tiltak må 
settes i gang innen 2 år, slik at utbetaling i 2015 omfatter og tilsagn av tilskudd gitt for noen år 
tilbake.  

 

Årsmelding 2015 – Se eget vedlegg. 

 

Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2010/387-18 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 







 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal  02.05.2016 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 4/16 02.05.2016 

 
 
 

Budsjett 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Vedlegg 

1 Oversikt - Regnskap 2015 

 
 

Rådmannens innstilling 

 Budsjett 2016  Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2015 

- Renteinntekter 158 
000 
 

 

 

 

 

Ledergj. Utv.      

   14 000 Møtegodt.gj folke 

Valgte  

Tapt arb.fortj. 
Folkevalgte  

    3 000 

Arbeidsgiveravg.     2 000 

Mat/drikke, møterom     1 000   

Frikjøp folkevalgt     2 000 

Skyssgodtgjøring     2 000 

Internkjøp     15 000 

Tilbakeført, 10 % **    16 000 

-  Tilskuddsramme Kr 103 000 til utdeling  

 

 

 

 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2009/471-17 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Saksopplysninger 

I henhold til §3 i vedtektene kan avkastningen av fondskapitalen deles ut av fondsstyret hvert år, 
men minst 10 % avkastningen skal legges til fondskapitalen.  

Som grunnlag for 2016 budsjettet legges forrige års renteinntekter fra bankinnskudd til grunn. Av 
regnskapet for 2015 fremgår det at renter av fondskapitalen er kr. 158 000. 

 

Vurdering 

 

Tilskuddsrammen for 2016, som kan nyttes til tiltak er kr 103 000.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 





 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 5/16 02.05.2016 

 
 
 

Nesset Fjellstyre - Informasjonspunkt ved Aursjøen - Miljøfondet 
2016 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til informasjonspunkt ved Aursjøhytta 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.03.2016. Miljøfondet gir kr 10 000 i tilskudd til informasjonspunkt ved 
Aursjøen.   

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. Krav om utbetaling må være fremmet 

innen 2 år fra vedtaksdato. 
 

Saksopplysninger 

I søknad av 18.03.2016 søker Nesset Fjellstyre om tilskudd til informasjonspunkt ved Aursjøen. 
Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 100 000. Det søkes om kr 15 000 i tilskudd fra miljøfondet.  

  

Vurdering 

Miljøfondet har tidligere gitt tilskudd til benker, bord skilt med mer. I dette prosjektet er det 
mange som kan bidra med tilskudd siden det er tenkt å samle informasjon fra fjellstyret, Statkraft 
Eresfjord, Eikesdal sameige, Turistforeninger, vernemyndigheter med mer.  

 

Saksbehandler foreslår at det gis kr 10 000 i tilskudd.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2016/393-2 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 1

Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: 4IYGIP

Registrert dato: 18.03.2016 12:54:50

Innledning

Søker
Navn

Nesset Fjellstyre
Adresse

v/Dag Ringstad
Postnummer

6470
Poststed

ERESFJORD
Kontaktperson

Dag Ringstad
E-postadresse

nesset@fjellstyrene.no
Bankkonto

41066305544
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Oppretting av eit informasjonspunkt ved Aursjøhytta. Samling av av all informasjon til ein stad. Informasjon frå
Nesset Fjellstyre, Statkraft Eresfjord, Eikesdal Sameige, Statskog, Turistforeningane, Vernemyndigheter o.a. Tre
tavler med kart ved p.plass til Aursjøhytta.

Søknadssum

15000

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

Informasjonstavler, Arkeoplan
Beløp [kr]

99330

Nesset Fjellstyre administrasjon

15000
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Sum kostnad

114330
Finansieringsplan
Spesifiser

Mardølafondet
Beløp [kr]

25000

Miljøfondet

15000

Utviklingsfondet

15000

Statskog, Eikesdal Sameige, Villreinnemda

30000

Turistforeningane, Nesset Fjellstyre

15000

Statkraft Eresfjord, Nasjonalparkstyre

15000
Sum finansiering

115000
Tilskudd Miljøfondet

0



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 6/16 02.05.2016 

 
 
 

Eikesdal bygdalag - Ombygging av Eikesdal skule - Miljøfondet 2016 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til ombygging ved Eikesdal skole 

2 Utbedring Eikesdal skole - Kostnadsoverslag 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av  

 

Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til utbedring av Eikesdal skole.    

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. Krav om utbetaling må være fremmet 

innen 2 år fra vedtaksdato. 
 

Saksopplysninger 

Eikesdal bygdalag søker i brev av 18.03.2016 om tilskudd til ombygging av Eikesdal skole. 
Arbeidet er kostnadsberegnet til ca kr. 59 000. Det søkes om kr 23 000 i tilskudd fra Miljøfondet. 

  

Vurdering 

Eikesdal bygdalag har fått tilbud fra Nesset kommune om å overta skolen i Eikesdal. 

 

Miljøfondet har forsøkt å unngå å gi tilskudd til forretningsvirksomhet. Siden det er Eikesdal 
bygdalag som skal ta over Eikesdal skole mener saksbehandler miljøfondet kan gis tilskudd. Det 
kan nevnes at fondsstyret tidligere har gitt tilskudd til bl.a renovering av ungdomshuset i Eresfjord 
og renovering av Øverås gamle skole.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2016/395-2 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 







 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 7/16 02.05.2016 

 
 
 

Eresfjord IL - leie av tidtakerutstyr - sykkelritt - Miljøfondet 2016 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til Eresfjord Grand Prix 

2 Særutskrift Eresfjord IL - Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix - Miljøfondet 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad 06.03.2016. 

 

Miljøfondet imøtekommer ikke søknad om tilskudd til Eresfjord Grand Prix.  Det vises til at 
miljøfondet har støttet arrangementet med tilskudd i tre år.  

 

Saksopplysninger 

Eresfjord idrettslag søker om kr 7 000 i tilskudd fra Miljøfondet for å dekke utgifter med å 
arrangere Eresfjord Grand Prix.  Kostnaden med arrangementet er beregnet til kr 121 400, derav kr 
60 000 i dugnadsinnsats. Leie av tidtakingsutstyr beløper seg til ca kr 30 000. 

 

Miljøfondet behandlet i møte 29. mai 2015, sak 07/15 og samme søknadsformål. Det ble fattet 

følgende vedtak;   
«Det vises til søknad av 06.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til sykkelrittet 
«Eresfjord Grand Prix 2014» i Eresfjord. Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd for 
gjennomføring av arrangement. Det gis kr 5 000 i tilskudd til tidtakersystem.» 

 

Vurdering 

Miljøfondet har i sak 10/2013 gitt kr 5 000 og i sak 089/14 gitt kr 5 000 i tilskudd til leie av 

tidtakersystem.  

Saksbehandler vil påpeke at selv om miljøfondet evt gir tilskudd til samme formål flere år på rad, 

må dette ikke sees på som en fast praksis. Det ble og signalisert i fjor at lignende søknad trolig bli 

nedprioritert.  

Miljøfondet har og til behandling to større prosjekt som er knyttet til idrettsformål. Dersom 

miljøfondet velger å prioritere tilskudd til renovering av løpebane og ballbinge må andre søknader 

om tilskudd måtte nedprioriteres.  
 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2016/321-2 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 
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Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: Q6ASNG

Registrert dato: 06.03.2016 04:28:24

Innledning

Søker
Navn

Eresfjord IL
Adresse

eresfjord
Postnummer

6470
Poststed

ERESFJORD
Kontaktperson

Tor Erik Aarstad
E-postadresse

teaarstad@hotmail.com
Bankkonto

41060501058
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Eresfjord Grand Prix er et landeveisritt for både juniorer og voksne. Det arrangeres i år for 4. gang.
Det er et krevende ritt som krever mye arbeide og store kostnader.
På et slikt ritt må vi leie inn eget firma som har ansvaret for tidtakingen. Dette er en kostnad som alene kommer på
nesten 30 000. Dette er penger vi ikke greier å ta inn på startkontigent og må derfor søke støtte utenfra.
For mer informasjon gå inn på rittets hjemmeside som ligger under Eresfjord.no.

Søknadssum

7000

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

tidtaking
Beløp [kr]

28900

Driftsmateriell

1000

Premier, medaljer og pokaler

17000

Innkjøp klatretrøyer

3000

400 arbeidstimer a`150 kroner

60000

annonsering
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11500
Sum kostnad

121400
Finansieringsplan
Spesifiser

Sponsorinntekter
Beløp [kr]

22000

Startavgift

24750

egne middler, dugnad

67650

Sum finansiering

114400
Tilskudd Miljøfondet

7000



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/403-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 7/15 29.05.2015 

 

Eresfjord IL - Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til Eresfjord Grand Prix 

2 Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix 

3 Særutskrift - Eresfjord IL - Landeveisritt i 

Eresfjord - tilskudd fra Miljøfondet 

4 Særutskrift - Eresfjord IL - Sykkelrittet 

"Eresfjord Grand Prix 2014 " - Miljøfondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 06.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til sykkelrittet «Eresfjord Grand 

Prix 2014» i Eresfjord. 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 - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Det vises til søknad av 06.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til sykkelrittet «Eresfjord 

Grand Prix 2014» i Eresfjord. 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 vedtaksdato. Tilskuddet kan utbetales 

mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom kostnadene blir lavere 

enn kostnadsoverslaget tilsier. 



 

 

 

 

Saksopplysninger 

Eresfjord IL søker om kr 7 000 i støtte til gjennomføring av sykkelrittet. Total kostnad for arrangementet er 

beregnet til kr 108 000. 

Vurdering 

Miljøfondet har i sak 10/2013 gitt kr 5 000 og i sak 089/14 gitt kr 5 000 i tilskudd  til leie av 

tidtakersystem.  

Saksbehandler vil påpeke at selv om Miljøfondet evt gir tilskudd til samme formål flere år på rad, må dette 

ikke sees på som en fast praksis. Saksbehandler foreslår at Miljøfondet gir kr 5 000 i år men at det 

signaliseres at neste år vil lignende søknad trolig bli nedprioritert.  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 8/16 02.05.2016 

 
 
 

Eresfjord og Vistdal FK - Ballbinge - Ny behandling - Miljøfondet 2016 

Vedlegg 

1 Særutskrift Eresfjord og Vistdal fotballklubb - Ballbinge - Miljøfondet 

2 Søknad om tilskudd til ballbinge ved Eresfjord skole 

3 resultset_3661_6_vedlegg1 

4 resultset_3661_6_vedlegg2 

5 resultset_3661_6_vedlegg3 

6 resultset_3661_6_vedlegg4 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 21.03.2015.  

 

Miljøfondet bevilger kr 120 000 til prosjektet. Det avsettes kr 40 000 i budsjettet i 2016, 2017 og 2018.  

 

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. Krav om utbetaling må være fremmet 

innen 2 år fra vedtaksdato. 
 

 

Saksopplysninger 

Miljøfondet behandlet i møte 29,05.2015, sak 08/15 tilskudd til ballbinge. Det ble vedta om å 
utsette saken til 2016. 

 

Total kostnad for ballbingen er kalkulert til kr ca 740 000. Det søkes om kr 300 000 i tilskudd fra 
miljøfondet. Utviklingsfondet for indre Nesset har i bevilget kr 100 000 til prosjektet.  

 

Vurdering 

Saksbehandler er av den formening at miljøfondet gir tilsagn om tilskudd og eventuelt dekker 
dette over flere budsjettår. Dette er et forholdsvis stort prosjekt som bør prioriteres med tilskudd. 
Bygging av ballbinge i Eresfjord anses å være ett anlegg som mange har glede av både.  

Saksbehandler foreslår at fondstyret signaliserer at det gis kr 120 000 til prosjektet, men at det 
avsettes kr 40 000 til formålet i budsjettet for 2016.    

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2015/446-5 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/446-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 8/15 29.05.2015 

 

Eresfjord og Vistdal fotballklubb - Ballbinge - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til ballbinge ved Eresfjord skole 

2 resultset_3661_6_vedlegg1 

3 resultset_3661_6_vedlegg2 

4 resultset_3661_6_vedlegg3 

5 resultset_3661_6_vedlegg4 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad fra Eresfjord og Vistdal FK. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord utsetter behandling av søknaden til 2016.   

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Det vises til søknad fra Eresfjord og Vistdal FK. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord utsetter behandling av søknaden til 2016.   

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Eresfjord og Vistdal FK søker om kr 300 000 i tilskudd til bygging av ballbinge ved Eresfjord skole.  

Total kostnad for ballbingen er kalkulert til kr 737 500,-. Størrelsen på ballbingen er 27 x 16 meter.  

 

I Nesset er det bygd ballbinge på Raudsand, Hargauten boligfelt i Eidsvåg og ved Vistdal skole. 

Saksbehandler mener en ballbinge er et fellestiltak i Eresfjord som er rettet spesielt mot barn og unge 

og som miljøfondet derfor bør prioritere høyt.  

 

Det er søkt om tippemidler til prosjektet. Da Miljøfondet har begrenset med midler i år vil 

saksbehandler foreslå at Miljøfondet utsetter behandling av saken til 2016 og til det er avklart om det 

gis tippemidler til prosjektet.   

 

 

 

  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 1

Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: FB72NM

Registrert dato: 21.03.2015 00:00:07

Vedlegg:

Lånetilsagn Nesset Sparebank -Eresfjord ballbinge.pdf

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av Eresfjord ballbinge.pdf

Situasjonskart ballbinge ved Eresfjord Skole.pdf

Flyfoto Ballbinge Eresfjord.pdf

Innledning

Søker
Navn

Eresfjord og Vistdal FK
Adresse

Lensmann Dahls vei 2
Postnummer

6364
Poststed

Vistdal
Kontaktperson

Arne Håkon Sandnes
E-postadresse

arnehakonsandnes@gmail.com
Bankkonto

41064098185
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Bygging av ballbinge ved Eresfjord Skole i regi av Eresfjord & Vistdal FK.

Se vedlegg for utfyllende informasjon.

Søknadssum

300000

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

Ballbinge-PST Alu-løkke 27x16m
Beløp [kr]

432500

Grunnarbeid, planering og masse

75000

Ringmur



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 2

125000

Rigg og montering

30000

Administrasjon

25000

Lysanlegg

50000
Sum kostnad

737500
Finansieringsplan
Spesifiser

Spillemidler
Beløp [kr]

250000

Lån

81850

Dugnad

105650

Sum finansiering

437500
Tilskudd Miljøfondet

300000





  Vistdal 1.1.2015 

Nesset Kommune       Eresfjord & Vistdal FK 

v/ Kulturkonsulenten       Lensmann Dahls vei 2 

6460 Eidsvåg        6364 Vistdal 

          

 

Dokumentet er sendt pr. e-post. 

 

 

 

 

 

 

Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av ballbinge ved Eresfjord Skole i regi av 

Eresfjord og Vistdal Fotballklubb 

 

  

Å skape aktivitet blant barn og unge er en stadig økende samfunnsutfordring. Utviklingen viser en 

trend med jevnt stigende frafall fra den organiserte idretten. Det er den uorganiserte aktiviteten som 

er i hovedfokus i nærmiljøanlegg. En ballbinge genererer mye aktivitet, og er et verdifullt tilskudd 

utover den organiserte aktiviteten i regi av skole og barne- og ungdomsidrett.  

 

Etablering av ballbinger i nærmiljøet er et prioritert satsningsområde fra Norges Idrettsforbund. For å 

videreutvikle tilbudet til barn og unge i Nesset kommune er det nå et stort behov for å få på plass 

ballbinger med nærhet til oppvekstmiljøene. Vi er nå av de få klubbene som verken har 

kunstgressbaner eller ballbinger i sitt aktivitetsområde. Vi håper at etableringen vil øke interessen 

også for organisert aktivitet. 

 

Vi ønsker å bygge en ballbinge som skal bli et samlingspunkt for barn og unge. Anlegget tenkes 

plassert ved Eresfjord skole med sikte på å generere størst mulig aktivitet både i skoletiden og på 

fritiden. Aktivitet i skoletiden vil skape tilhørighet til bingen og bidra til økt aktivitet på fritiden og 

omvendt. Økt interesse for fysisk aktivitet vil også bidra positivt inn mot den organiserte idretten. Vi 

har valgt å gå for en løsning med full innsikt, og tillegg vil det på sikt monteres lysmaster for å holde 

området opplyst på kveldstid. Vi anser dette som viktige elementer for å skape trygge rammer for 

lek, både i skoletiden og på fritiden. 

 

Vi har inngått avtale med PST Anlegg og Sport om kjøp av en 15,9m x 27m aluminiumsbinge. 

Anlegget skal utformes på en slik måte at det legges til rette for utstrakt flerbruk. I tillegg til fotball vil 

bingen bli tilpasset aktiviteter som basketball, håndball, landhockey, volleyball og badminton etc.  

Vinterstid vil bingen islegges når forholdene ligger til rette for det. Anlegget innbyr da til aktiviteter 

som skøyter og ishockey m.m. Små-mål gir videre muligheter for å dele bingen inn i flere parallelle 

aktiviteter. Anleggets utforming gjør det velegnet også for aktivitet i skolens regi.  

 



  Vistdal 1.1.2015 

Ballbingen lokaliseres på kommunal grunn, og utbyggingen vil skje i tett dialog med kommunen og 

forankres i kommunale planer. Ballbingen skal bygges på en del av den eksisterende grusbanen på 

skoleplassen ved Eresfjord Skole, i forlengelsen av jungelleikområdet.  

Bingen leveres i aluminium med nettvegger i nylonkledde stålwirer. Dette gjør anlegget svært 

støysvakt og sikrer nettet mot hærverk.  

5-meter høye fangnett rundt hele bingen skal hindre baller å komme ut under lek. 

 

 

 

Vi håper med dette på positiv behandling av søknaden. 

 

 

 

Vedlegg: 

I. Redegjørelse for anlegget plass i kommunal plan 

II. Redegjørelse for universell utforming av ballbinge ved Eresfjord Skole 

III. Situasjonskart ballbinge ved Eresfjord Skole 

IV. Dokumentasjon av anleggets tilpasning til nabobebyggelsen og landskapets karakter;  

i. Flyfoto av området 

ii. Tilbud fra leverandør inkl. teknisk informasjon og eksempelbilder 

V. Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

VI. Plan for drift og vedlikehold av ballbinge ved Eresfjord Skole 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

___________________ 

Arne Håkon Sandnes 

       (Leder EVFK) 

 



KARTUTSNITT

Eiendom:
Gnr: 90 Bnr: 5 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 6470 ERESFJORD

Hj.haver/Fester: Ballbinge ved Eresfjord Skole

NESSET
KOMMUNE

Dato: 11/1-2015 Sign: Arne Håkon Sandnes Målestokk
1:1000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.



KARTUTSNITT

Eiendom:
Gnr: 90 Bnr: 5 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 6470 ERESFJORD

Hj.haver/Fester:

NESSET
KOMMUNE

Dato: 11/1-2015 Sign: Målestokk
1:1500

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 9/16 02.05.2016 

 
 
 

Eresfjord IL - Løpebane - Behandling nr III - Miljøfondet 2016 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Miljøfondet 

2 Særutskrift Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Ny behandling II 

3 Søknad om tilskudd til rehabilitering av friidrettsbane 

4 Følgeskriv til søknad 

5 Rehabilitering av friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion - 
planer/beskrivelse av prosjekt 

6 Budsjett 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.02.2013. Miljøfondet gir tilsagn om kr 60 000 i tilskudd til prosjektet. Det 
avsettes kr 30 000 i budsjettet for 2016 og 2017.  

 

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.  

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra vedtaksdato. 

 

 

Saksopplysninger 

Eresfjord idrettslag har planlagt renovering av friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion. I søknad av 
16.02.2013 er prosjektet kostnadsberegnet til ca kr. 500 000. Det ble søkt om kr 70 000 i tilskudd fra 
miljøfondet. Fondsstyret behandlet søknaden i møte 09.05.2014, sak 08/14 og vedtok følgende 

vedtak: «Miljøfondet prioriteter ikke tilskudd til tiltaket i 2014. Søknaden fra Eresfjord IL vil bli 

behandlet på nytt av Miljøfondet når tilsagn om tippemidler er avklart.» 
 

Fondstyret behandlet saken på nytt i møte 29.05.2015, sak 05/15, der følgende vedtak ble fattet; 

 
«Miljøfondet vil behandle søknad om tilskudd til dekning av utgifter knyttet til renovering av 
friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion i først tildelingsmøte for Miljøfondet i 2016.» 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2014/214-9 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Vurdering 

Saksbehandler foreslår at fondsstyret gir signal om hva Eresfjord idrettslag vil få av tilskudd fra 
miljøfondet og fondstyret fordeler tilsagnet over to eller tre år.  

 

Saksbehandler foreslår at tilskuddet avsettes i budsjettet over 2 år.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2014/214-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 8/14 09.05.2014 

 

Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til rehabilitering av friidrettsbane 

2 Rehabilitering av friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion - planer/beskrivelse av prosjekt 

3 Budsjett 

4 Finansieringsplan 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet renovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion. 

 

Miljøfondet prioriteter ikke tilskudd til tiltaket i 2014. Søknaden fra Eresfjord IL vil bli behandlet på 

nytt av Miljøfondet når tilsagn om tippemidler er avklart.   

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Siw Maridal Bugge ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Det vises til søknad av 16.02.2013 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet renovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion. 

 

Miljøfondet prioriteter ikke tilskudd til tiltaket i 2014. Søknaden fra Eresfjord IL vil bli behandlet på 

nytt av Miljøfondet når tilsagn om tippemidler er avklart.   

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Eresfjord idrettslag søker om kr 70 000 i tilskudd til renovering av friidrettsanlegget ved Eresfjord 

stadion. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 497 000. Det er søkt om kr 165 000 i tippemidler.  

Vurdering 

Det er svært positivt at Eresfjord IL ønsker å oppgradere friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion.  

Dette er trolig et tiltak som krever finansiering med tippemidler for at det skal kunne gjennomføres.  

 

Da Miljøfondet har begrenset med tilskuddsmidler i år, vil saksbehandler foreslå at søknaden avslås. 

Dersom Eresfjord idrettslag får tilsagn om tippemidler kan det søkes på nytt om tilskudd i 2015.  

 

Saksbehandler vil påpeke at Miljøfondet i sak 15/2013 har gitt kr 20 000 i renovering av løpebanen 

ved Eresfjord stadion samt FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskole er i sak 020/13 gitt kr 9 000 i 

tilskudd til renovering av grusbanen ved skolen. Det betyr at mye lekeareal ved skolen er under 

oppgradering.    

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2014/214-5 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 5/15 29.05.2015 

 

Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Ny behandling II 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Miljøfondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Miljøfondet vil behandle søknad om tilskudd til dekning av utgifter knyttet til enovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion i først tildelingsmøte for Miljøfondet i 2016.  

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Miljøfondet vil behandle søknad om tilskudd til dekning av utgifter knyttet til renovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion i først tildelingsmøte for Miljøfondet i 2016.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Miljøfondet behandlet i sak 08/14 søknad fra Eresfjord idrettslag om tilskudd til renovering av 

friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion.  

 

Det ble fattet følgende vedtak: « Miljøfondet prioriterer ikke tilskudd til tiltaket i 2014. Søknaden fra 

Eresfjord IL vil bli behandlet på nytt av Miljøfondet når tilsagn om tippemidler er avklart.» 

 



Så langt har ikke Eresfjord idrettslag fått tilsagn om tippemidler til prosjektet. Saksbehandler setter 

saken på dagsorden slik at Miljøfondet har mulighet for å vurdere prioritering av søknaden på nytt i 

2015.  

Vurdering 

Saksbehandler er av den oppfatning at Miljøfondet tar stilling til søknaden i første tildelingsmøte i 

2016.  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



2å t1( ( 2.(Lf

!, NESSET KOMMUNE

SØKNADSSKJEMAMILJØFONDET
OM MIDLAR FRA MILJØFONDET FOR
ERESFJORD OG EIKESDAL

Sendes:Nesset kommune, 6460 Eidsvåg

innen: 20. MARS
20. SEPTEMBER

1 Søkjar:

Navn: EresfjordIdrettslag 


Adresse: 	 Postnr./sted:6470 Eresfjord

Kontaktperson: Tor ErikAarstad 	Telefon.99034150

Eventuelt tilskotsmidlar/lån skal overføres til kontonr .41060501058




2 Generelt om tiltaket:

Søknaden gjeld (sett kryss): n lån tilskudd nstipend151
Kort utgreiing av tiltaket. Bruk gjerne vedlegg/legg gjerne med innhenta pristilbod:

Se eget vedleggfor søknad.

Se eget vedlegfor detaljerteplaner rundtprosjektet

samt budsjettog finansieringsplan.



3 Kostnad/finansiering av tiltaket

Kostnadsoversikt (pristilbod frå): Beløp (kr. inkl. mva.):

Sprøyting/ugressbekjempelse 5000

Annleggsarbeid 150000
100m3 sand til bruk utenom løpebanen 12000

200m3 sand til løpebane inkl transport 200000

50m2 støttemur 50000
Material til ny kantlist 10000

Arbeidstimer 200timer a'350 kroner 70000

Total kostnad 497.000,00

Finansieringsplan Beløp (kr.inkl. mva.)

Dugnad / egeninnsats 50000

Spelemiddler 165000

Gaver / andre tilskudd 37000

Kulturmiddler 20000

- Eigne midlar 


G
Andre tilskott

jensidige 75000

Miljofondet
	 70000

Sum
497.000,00

4 Annet

Antall vedlegg: 4 


80000

Dato: 16 .02.2014 Underskrift:
Tor ErikAarstad 




ø
Eresford IL har tidligere fått tildelt 20000 kroner fra Miljøfondet til rehabilitering av

friidrettsbanen, se vedtak fra 09.05.2013. Den gangen var budsjettet på kun 74500 kroner.

Da vi i fjord sommer begynte arbeidet fant vi ut at det ville bli en større jobb en først antatt

da løpebanen var i mye dårligere stand en det vi trodde. Budsjettet er nå kommet opp i

497000 kroner. Det meste av dette vil dekkes av tippemidler, egenkapital, dugnad og gaver,

men vi mangler fremdeles 50000 kroner på å komme i mål. Håper dere kan hjelpe oss med

disse pengene. Vi er avhengige av å komme i gang i løpet av året da en del av allerede

tildelte midler vil falle bort ved utgangen av 2014.

En av grunnen til at kostnadene blir så høye er de strenge kravene til bruk av sand/grus på

denne typen anlegg. Vi må og leie en entrepenør til å fjerne den eksisterende masse og til å

legge ny masse. Har vært i kontakt med Bugge Maskin som anslår dette til en kostnad på ca

150000 kroner, detaljert anbud vil ettersendes når dette foreligger. Jobber og med å få

priser på sand og andre materialer. Har foreløpig fått et muntlig prisoverslag på ca

200000kroner for sand ferdig levert. Når endelig pristilbud foreligger vil dette bli ettersendt.

Turid Øverås jobber med søknaden om tippemidler og kan informere mer om denne dersom

dere ønsker det. Denne søknaden er sendt inn og evt. midler vil bli tildelt i løpet av

våren/sommeren.

Tillater oss å søke om ytterligere 50000kroner i støtte fra miljøfondet. Dette er et prosjekt

som vil komme alle i Eresfjord og Eikesdal til gode da det også benyttes av skolen.

Dersom miljøfondet ikke har midler å utbetale så store summer i 2014 foreslår vi at beløpet

blir utbetalt over to eller tre år.

Håper på rask tilbakemelding da vi er avhengige av å komme i gang så fort som mulig med

prosjektet samtidig som vi må ha finansieringen på plass helst før oppstart.



Rehabiliterin av fiidrettsanle et ved Eresford stadion.
Eresfjord Idrettslag vil rehabilitere friidrettsanlegget ved Eresfjord stadion. Anlegget har ikke vært i

bruk på flere år og bærer preg av dette. Vi ser at per i dag så har en så liten bygd som Eresfjord

problemer med å gi tilbud til barn og unge innen ulike lagspill som f.eks. fotball. Vi har ikke nok barn

til å kunne stille lag i alle klasser, spesielt for de over 12 år. Vi har derfor planer om å starte opp egen

friidrettsgruppe til våren som skal være tilrettelagt for alla aldersgrupper og nivå. Avtale med trener

er gjort og en del utstyr er kjøpt inn.

Det er viktig for en liten bygd som Eresfjord at idrettslaget kan tilby ulike aktiviteter for barn og unge

da det er få andre tilbud til disse.

Forfallet ved anlegget er omfattende, løpebanen er totalt gjengrodd av mose og gras. Det

samme er også tilfellet for lengdegrop og ring for kulestøt. Støttemuren langs ene langsida

holder delvis på å ramle ned og er overgrodd.

Ser for oss at følgende arbeid må utføres:

Løpebane:

Løpebanen er i dag 5m bred og 400m lang, dette anses og være tilstrekkelig også med tanke

på fremtiden. Først må det sprøytes for å hindre at ugress kommer opp på nytt. Gammelt

dekke må fjernes og kjøres bort, ca 2000m2. Kantlist rundt løpebanen må fjernes og ny må

legges, ca 600m. Ny sand, godkjent for bruk på løpebane, må legges på, planeres og tromles.

Vil gå med ca 200m3 sand. Må vurdere behovet for å legge duk under.

Deler av støttemur langs ene langsiden, ca 50 meter, er laget av treverk og må fjernes da

denne holder på å ramle ned. Nytt fundament må støpes og ny mur må settes opp, ca 50m2.

Lengdegrop:

Denne må graves opp, ny sand må legges i og nytt tilløp må lages.

Diverse:

Ved ene kort enden av banen er det tiltenkt område for kulestøt og høgdehopp. Området er

på ca 800m2. Først må det sprøytes for å hindre at ugress kommer opp på nytt. Gammel

dekke, for det meste gjengrodd av gress/mose, må fjernes og ca 100m3 ny sand må legges

ut, planeres og tromles. Gammel ring for kulestøt vil bli bevart dersom det er mulig. Vurdere

behovet for å legge duk under.
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03
Buds'ett.

Tekst Beløp
Sprøyting/ugressbekjempelse 5000

Annleggsarbeid 150000

100m3 sand til bruk utenom løpebane 12000

200m3 sand til løpebane inkl. transport 200000

50m2 støttemur inkl. frakt 50000

Material til ny kantlist 10000

Arbeidstimer: 200 timer a'350 kroner 70000

Totalt 497000

Kommentar til budsjett.

Alle priser er med moms. Skriftlige pristilbud vil bli ettersendt.

Anleggsarbei: Denne posten dekker alt av gravearbeid, fjerning av masse samt legging av ny

sand, planering og tromling. Denne posten dekker og transport av ca 100m3 sand til bruk

utenom selve løpebanen.

Sand til løpebane inkl. transport: Her må vi kjøpe sand fra Melhus da det er de nærmeste

som kan lever godkjent sand til løpebaner. Transportkostnadene vil derfor utgjøre en stor

del av dette.
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 10/16 02.05.2016 

 
 
 

Øverås grendalag - Innkjøp av kajakker - Miljøfondet 2016 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til innkjøpte kajakker 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 09.02.2016.  

 

Øverås grendalag får kr 3 000 i tilskudd til innkjøp av to kajakker.  

Tilskuddet kan utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig 

dersom kostnaden blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier.  

Krav om utbetaling må være fremmet innen 2 år fra vedtaksdato. 

 

Saksopplysninger 

Øverås Grendalag søker om kr 3 900 i tilskudd fra miljøfondet til innkjøp av to kajakker for utlån 
til fastboende på Øverås, skoler, lag og foreninger i Nesset kommune. Kostnaden for prosjektet er 
kr. 14 900. 

 

Vurdering 

Dette er et positivt tiltak som mange vil ha glede av. Miljøfondet har tidligere gitt tilskudd til bl.a 
Eresfjord IL for innkjøp av kajakker.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2016/192-2 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 
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Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: YFYEZF

Registrert dato: 09.02.2016 13:02:21

Innledning

Søker
Navn

Øverås Grendalag
Adresse

Øverås
Postnummer

6470
Poststed

Eresfjord
Kontaktperson

Tor Erik Aarstad
E-postadresse

teaarstad@hotmail.com
Bankkonto

41064029108
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Øverås Grendalag kjøpte i januar 2016 inn to kajakker. Disse lagres ved fergekaia på Øverås og kan disponeres
fritt av alle fastboende i grenda samt at de lånes ut til alle skoler og lag/foreninger i Nesset kommune etter avtale.
Kajakkene er i dag delvis finansiert gjennom privat lån og vi håper med dette at vi kan betale ned noe av lånet.
Vi ønsker med dette prosjektet å skap bedre trivsel for fastboende og gjøre området mere atraktivt for turister og
evt. nye innbyggere.
Vi har og et ønske om å øke interessen for friluftsliv samt bidra til at barn og unge skal lære seg trygg og sikker
ferdsel på vannet

Søknadssum

3900

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

kajakker
Beløp [kr]

11700

farkt

1700

Lagerplass

1500
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Sum kostnad

14900
Finansieringsplan
Spesifiser

Undommens kommunestyre
Beløp [kr]

4000

Egne middler

3000

dugnad

1000

lån

3000

0

0
Sum finansiering

11000
Tilskudd Miljøfondet

3900
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