
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Oppmøte Vike kl 13.00 

Dato: 06.11.2014 

Tidspunkt: 13:00 

 

 

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

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Oppmøte ved Vike kl 13.00. Møtet fortsetter på Eikesdal skole. 

 

 

 

 

Bjørg Anne Vike Kari Gussiås 

leder møtesekretær 

 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 15/14 Referatsaker   

PS 16/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 17/14 FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskule - Salarbok- 

Tilskott fra Miljøfondet 

 2014/946 

PS 18/14 Ny søknad - Asfaltering av standplass - Eikesdal 

skiskyttarlag 

 2013/342 

 

 



PS�15/14�Referatsaker

PS�16/14�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2014/946-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 17/14 06.11.2014 

 

FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskule - Salarbok- Tilskott fra Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Pristilbud 

2 Søknad om tilskudd til jubileumsbok 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 21.08.2014 fra FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskole.  

Det gis kr 5 000 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til å gi jubileumsbok for Eresfjord barne- og 

ungdomsskole.   

 

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 

 

 

 

Saksopplysninger 

FAU ved Eresfjord barne og ungdomsskule søker om kr 8 000 i tilskudd til gi Salarhefte ( 

jubileumsbok). Trykking av hefte (500 eksemplar) er kostnadsberegnet til kr 28 125,-. 

 

Vurdering 

Miljøfondet ga i Mf-sak 13/2002 kr 26 000 i støtte til Eresfjord skule for å gi ut Salarhefte om 

kulturminne i Eresfjord og Eikesdal.  

Det ble sak 10/2008 gitt kr 35 000 til Salahefte med følgende tema:  

- kulturlandskap og kulturlandskapspleie før og no 

- lokal matproduksjon før og no 

- bruk av lokale ressursar før og no. 

 

 



Saksbehandler foreslår at en prioriterer tiltaket med bakgrunn i at det er 6 år siden miljøfondet støttet 

samme prosjekt (Salarhefte) og at det dreier seg om å gi ut ei jubileumsbok for Eresfjord barne- og 

ungdomsskole.  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



MediaHuset AS
Nordmørsvegen 2
6600 Sunndalsøra

Indre Nesset barne- og ungdomsskole
v/Hilde Toven
6470 Eresfjord

Vår ref.: Åge Fossum Sunndalsøra, 19. august 2014

Pristilbud

Vedrørende: Hefte for Indre Nesset barne- og ungdomsskole
Vi takker for forespørselen,og kan tilby pris etterfølgendespesifikasjoner:

Format : A5 (14,85 x 21 cm)

Omfang : 60 sider

Farger : 4+4 fargers trykk

Papir : 90 gr. glatt eller matt papir, tykkere på omslag

Materiell/repro : Tilbudet er basert på ferdig korrekturlest manus

Alle bilder levert elektronisk

Ferdiggjøring : Ryggstiftet hefte.

Opplag/pris : 500 stk. Kr. 22 500,-

Levering : Tilbudet er ekskl. frakt

Prisen inkluderer trykk, ferdiggjøring og grafisk formgivning.

Prisen er netto og eksld. mva. Tilbudet er beregnet etter dagens papirpriser og leveringsdyktighet fra
papirleverandør, og vi tar forbehold om endringer i disse.

Med vennlig hilsen
MediaHuset AS

Åge Fossum
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V
NESSETKOMMUNE

SØKNADSSKJEMAMILJØFONDET
OM MIDLARFRA MILJØFONDETFOR
ERESFJORDOGEIKESDAL

Sendes:Nessetkommune,6460Eidsvåg

innen: 20. MARS
20. SEPTEMBER

1 Søkjar:

Navn. FAU ved Eresfjordbarne- og ungdomsskule 


Adresse: 	 Postnristed. 6470 Eresfjord 


Kontaktperson: Tanja Ydsti 	Telefon.
41252482

Eventuelt tilskotsmidlar/lån skal overføres til kontonr  . 41063013305 


2 Generelt om tiltaket:

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

Eresfjordbarne-og ungdomsskuleer 50 år i 2014, og i den anledning

ønskerFAUi samarbeidmedskulenå utgiei jubileumsbok(ei nysalar-bok).

Det er innhentafleirepristilbudpå trykking,og Mediahusetpå

Sunndalsøravar absoluttbilligst(se vedlegg).

FAU ønskerat bokaskalvære trykttil 1. des, slikat dette kan bli

ein finjulegave.



3 Kostnad/finansiering av tiltaket

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

Tilbudpå trykkingav salarbokpå 60 sider

i 500 eksemplar


28125,00

Total kostnad 28.125,00

Finansieringsplan Beløp (kr.inkl. mva.)

Forhåndssalg av boka 4125,00

Utviklingsfondet 10000,00

- Eigne midlar 


- Andre tilskott 


- Miljøfondet 


1000,0

5000,00

8000,00

Sum
28.125,00

4 Annet
1

Antall vedlegg: 	

Dato:
21

-08-14-

----- ,

Underskrift: Jain a- Ycls.6.



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2013/342-16 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 18/14 06.11.2014 

 

Ny søknad - Asfaltering av standplass - Eikesdal skiskyttarlag 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til asfaltering 

2 Ny søknad om tilskudd til asfaltering  og Anmodning om utbetaling av tilskudd MF sak 4 2014 

3 Særutskrift - Eikesdal skiskyttarlag - Asfaltering - MF sak 27 2013 

 

 

Rådmannens innstilling 

Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til asfaltering av rulleskiløype ved skiskytteranlegget i Eikesdal. 

Det totale tilskuddsbeløpet fra Miljøfondet til prosjektet blir kr. 32 000.   

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Miljøfondet ga i møte 09.05.2014, sak 04/14 kr 12 000 i tilskudd til Eikesdal skiskyttarlag til 

asfaltering av tilkomst og standplass.  

 

Arbeidet er kostnadsberegnet til kr 132 000,-. Eikesdal skiskyttarlag ønsker gjerne at Miljøfondet tar 

en ny vurdering om tilskuddsbeløpet kan økes. I finansieringsplanen er det lagt opp til kr 53 000 fra 

Miljøfondet, kr 68 000 i egne midler og kr 11 000 fra Utviklingsfondet.  

 

 

Vurdering 

Miljøfondet må ta stilling til om tilskuddet til asfaltering av skiskytteranlegget i Eikesdal skal økes.  

I tildelingsrammen for 2014 gjenstår det kr 25 000.  

Tiltaket retter seg spesielt inn mot barn og unge bosatt i Eresfjord og Eikesdal. 

 

Saksbehandler foreslår at ved ny vurdering gis kr 20 000 slik at det totale tilskuddsbeløpet fra 

Miljøfondet blir kr. 32 000.   



 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



SØKNAD TIL MILJØFONDET 

 
SENDES NESSET KOMMUNE, RÅDMANNSKONTORET, PLAN, 
NÆRING OG MILJØ,  6460 EIDSVÅG 
 
 

1 Søkjar: 
 
Navn: Eikesdal Skiskyttarlag 
Adresse:    ………………………………………………………Postnr.: 6472 
Kontaktperson: Bård Eiliv Oppigard                     …………….Telefon: 4106 64 44 
Eventuelt tilskotsmidlar/lån skal overføres til kontonr.: 4106 40 70981  
 
 
2 Generelt om tiltaket:  
Søknaden gjeld (sett kryss): tilskudd 
 
Miljøfondet har tidligere behandlet 
søknaden og gitt støtte til søknaden. Vi er 
kjent med at dette ble gjort da det var 
begrensede midler i fondet og ber derfor 
om ny behandling av søknaden. 
Kostnadsoversikten er oppdatert med 
reelle kostnader der vi har det. 
 
Asfaltering av vei til standplass. 
Laget ønsker å asfaltere en vei i ca 2,5 m 
bredde fra FV 191 til standplass og noe 
bredere på selve standplassen. 
 
Ved å asfaltere en slik vei blir det mulig å 
trene kombinert rulleski og skytetrening. I 
dag kombinerer vi skyting og løping. Ved 
å kombinere rulleski og skyting blir 
treninga mer lik konkurransesituasjonen 
enn når vi løper og skyter. Vi har normalt 
kombinasjonstrening på tirsdag og torsdag 
og med en asfaltert vei inn til standplass 
får vi også mulighet til å variere treninga 
mer. 
 
Grunneier vil i tillegg dekke kostnadene 
for å asfaltere et flatt område ved husene 
slik at denne kan benyttes til leik på 
rulleski. 
Nærmeste skiskytterstadion med asfaltert 



rulleskiløype er Molde. Asfalt inn på standplass vil gjøre anlegget betraktelig mer interessant 
for andre klubber i regionen (samlinger). 
 
Asfaltprisen er reell. Pris per m² er redusert i forhold til opprinnelig søknad, mens antall 
kvadratmeter er økt.  
 

3 Kostnad/finansiering av tiltaket 
 
      Kostnadsoversikt: (kr.inkl. mva.)                                Beløp:  
 
Kostnadsoversikt

pris per m² m² sum
Asfalt 250 450 112.500   

Grus 6.750       
Stikkrør
Grunnarbeid traktor 350 20 7.000       
Grunnarbeid dugnad 150 64 6.000       
Sum 132.250   

Finansiering
Miljøfond 52.900     
Utv.fond Innvilget 11.000     
Egen innsats/egne midler 68.350     
Sum 132.250    
                                                  
 
 

4 Annet 
 
Antall vedlegg:  
 
 
 
Dato: 30/09-2014  Underskrift:  
 
 



Hei  

Vedlagt anmodning om utbetaling av vedtatt støtte og søknad om ny behandling av tidligere søknad. 

Vennlig hilsen
Bård Eiliv Oppigard
4106 64 44
beo@essl.no

Side 1 av 1

14.10.2014file://ork-ifs04/PDFDocProc/EPH_P_NES/110976_FIX.HTML



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2013/342-10 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 4/14 09.05.2014 

 

Eikesdal skiskyttarlag - Asfaltering - MF sak 27 2013 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Eikesdal Skiskyttarlag - Asfaltering av tilkomst og standplass - Tilskudd fra 

Miljøfondet 

2 Søknad Miljøfondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises MF-sak 27/13 og ny søknad datert 27.03.2014. 

 

Miljøfondet gir kr 12 000 i tilskudd til asfaltering av tilkomst og standplass  

 

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 - 09.05.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Det vises MF-sak 27/13 og ny søknad datert 27.03.2014. 

 

Miljøfondet gir kr 12 000 i tilskudd til asfaltering av tilkomst og standplass . 

 

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. 

 

 

 



 

Saksopplysninger 

Miljøfondet behandlet i møte 04.11.2013, sak 27/13, søknad fra Eikesdal Skiskyttarlag om tilskudd til 

prosjekt asfaltering av tilkomst og areal ved standplass.   

I følge fornyet søknad er prosjektet kostnadsberegnet til kr 142 200. Det søkes om kr 57 000 i tilskudd 

fra Miljøfondet. 

Vurdering 

Dette er selvsagt et positivt tiltak som gjør det mulig å benytte anlegget med rulleski. Dessverre er det 

begrenset med tilskuddsmidler i 2014 slik at det må gjøres en prioritering av søknadene.  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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