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Møteinnkalling 

 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 
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Dato: 29.05.2015 
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørg Anne Vike Kari Gussiås 

leder sekretær 

 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/15 Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eresfjord og 

Eikesdal 

 2010/387 

PS 3/15 Budsjett 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 

PS 4/15 Miljøfondet 2015 - Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og 

sjøsikkerhet 

 2013/888 

PS 5/15 Eresfjord IL - Renovering av løpebanen - Ny 

behandling II 

 2014/214 

PS 6/15 Eresfjord sokneråd - Massehakel, salmebøker og 

koralbøker til Sira Kyrkje - Miljøfondet 

 2015/251 

PS 7/15 Eresfjord IL - Sykkelrittet Eresfjord Grand Prix - 

Miljøfondet 

 2015/403 

PS 8/15 Eresfjord og Vistdal fotballklubb - Ballbinge - 

Miljøfondet 

 2015/446 

PS 9/15 Øverås gamle skole - restaurering av vinduer - 

Miljøfondet 

 2015/445 

PS 10/15 Nauste velforening - Omdisponering av midler mf 

06/13 - Miljøfondet 

 2013/104 

PS 11/15 Eikesdal bygdalag - Informasjonstavle - Miljøfondet  2015/313 

 

 



PS�1/15�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2010/387-16 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 2/15 29.05.2015 

Nesset kommunestyre  18.06.2015 

 

Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

2 Regnskap 2014 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

 

 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding og regnskap 2014 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. 

31.12.2014 var kr 7 640 204. Renteinntektene var kr 187 209 og som legges til grunn for miljøfondets 

budsjett for 2015.  

 

Totalt ble det utbetalt kr 194 900 i tilskudd i løpet av 2014. Fondsstyret setter krav om at et tiltak må 

settes i gang innen 2 år, slik at utbetaling i 2014 omfatter og tilsagn av tilskudd gitt for noen år tilbake.  

 

Årsmelding 2015 – Se eget vedlegg. 

Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 



Betydning for folkehelse 

 



Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord ble opprettet i 1998. Bakgrunnen for opprettelsen av 

miljøfondet er erstatning fra Stortinget for manglende vannslipp i Mardalsfossen. 

 

Det er vedtatt egne vedtekter for miljøfondet. Det er kommunestyret i Nesset som oppnevner 

fondsstyret som består av fem medlemmer. For perioden 2011-2015 er følgende valgt:  

      Vararepresentanter 

Bjørg Anne Vike(leder)   Siw Maridal Bugge 

Toril Melheim Strand    Per Even Opsal 

Aslak Nerås(nestleder)   Kari P. Øverås 

Rune Halgeir Finnset    Jon Sæter 

Ordførar     Varaordførar 

 

Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir 

bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord. 

 

Det er to faste søknadsfrister i året, 20. mars og 20. september. Miljøvernleder er sekretær for 

fondsstyret. Det ble i 2014 behandlet 18 saker mot 27 saker i 2013. Det er gitt tilsagn om kr 

97 000 i tilskudd til ulike prosjekter. Utbetaling av tilskudd skjer når prosjektene er ferdigstilt.  

 

 

Saker behandla av miljøfondet 2014 – oversikt tilskot 

 

Saksnr  Sak/søker      Vedtak/tilskot  

PS 04/14 Eikesdal skiskyttarlag- Asfaltering standplass  12 000  

PS 05/14 Nikolai Finset – Utedo ved gapahuk, Slette   Avslag 

PS 06/14 Nordre Eikesdalsvatnet grunneierlag – Steinkai  30 000  

PS 07/14 Eikesdal grunneigarlag – Betalingsautomat   Avslag 

PS 08/14 Eresfjord idrettslag – Renovering av løpebane  Utsatt 

PS 09/14 Eresfjord idrettslag – Tidtakersystem     5 000 

PS 10/14 Eresfjord Musikklag – Instrument/sommerkurs    5 000 

PS 11/14 Eresfjord Småbåtlag – Prosjekt «Båtkultur»   Utsatt 

PS 12/14 Eresfjord folkehøgskole – Intensasjonsavtale kr 30 000 År 2015  

PS 13/14 Handelslagets venner – Fiber og tv     10 000 

PS 14/14 Eresfjord idrettslag – Klatrebok    10 000 

PS 17/14 FAU – Salarbok        5 000 

PS 18/14 Eikesdal skiskyttarlag - Asfaltering rulleskiløype  20 000 

  Vedtak 2011 – Turvei til Mardalsfossen   30 000 

Sum tilsagn tilskudd 2014       Kr 127 000 

 





 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2009/471-15 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 3/15 29.05.2015 

 

Budsjett 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Vedlegg 

1 Regnskap 2014 - Miljøfondet for 

Eikesdal og Eresfjord 

 

 

Rådmannens innstilling 

 
 Budsjett 2015  Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2014 

- Renteinntekter 187 000 

 

 

 

 

 

Ledergj. Utv.      

   8 000 Møtegodt.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 % **    19 000 

Gjenstående finansiering kr 

35 000 - turvei til 

Mardalsfossen.  

- 35 000 i 2015   

Kr 135 000 - Tilskuddsramme i 

2015. 

Kr 100 000 til utdeling  

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

I henhold til § 3 i vedtektene kan avkastningen av fondskapitalen deles ut av fondsstyret hvert år, men 

minst 10 % av avkastningen skal legges til fondskapitalen.  

 

Som grunnlag for 2015 budsjettet legges forrige års renteinntekter fra bankinnskudd til grunn. Av 

regnskapet for 2014 fremgår at renter av bankinnskudd er kr. 187 209.    

 

Vurdering 

Renteinntektene av fondskapitalen legges til grunn for budsjettet i 2015. 

 

Tilskuddsrammen er kr. 135 000. En del av beløpet er bundet opp i vedtak om tilskudd til bygging av 

turvei frem til Mardalsfossen, jfr MF vedtak sak 06/2013. Her ble det gitt tilsagn om kr 250 000 i 

tilskudd. Det gjenstår nå kr 35 000 som må dekkes av tilskuddsrammen for 2015.  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 





 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2013/888-9 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 4/15 29.05.2015 

 

Miljøfondet 2015 - Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og sjøsikkerhet 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Eresfjord Småbåtlag - Prosjekt "Båtkultur og sjøsikkerhet" - Tilskudd fra Miljøfondet 

2 Utfyllende beskrivelse av søknad til Miljøfondet 

3 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet 

4 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet - budsjett 2014 - prosjektets første år 

5 Særutskrift - Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og sjøsikkerhet - Miljøfondet 024/13 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 14.09.2013 fra Eresfjord Småbåtlag om tilskudd fra miljøfondet til 

gjennomføring av prosjektet «Båtkultur og sjøsikkerhet» 

 

Miljøfondet gir til sammen kr 20 000 i tilskudd til prosjektet.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Miljøfondet har to ganger behandlet søknaden fra Eresfjord Småbåtlag ( sak 024/13 og sak 11/14) om 

tilskudd til prosjekt «båtkultur og sjøsikkerhet».  

 

Det er et eget kursopplegg i regi av småbåtlaget som har en kostnadsramme på kr 203 000 der det 

største kostnaden er knyttet til investering i båt, materiell og redningsutstyr (kr 180 000). 

Vurdering 

Saksbehandler foreslår at Miljøfondet bevilger kr 20 000 til prosjektet slik at småbåtlaget kan få 

avklart noe av finansieringen av tiltaket.  

Økonomiske konsekvenser 

 



 

Betydning for folkehelse 

 



Nesset kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2013/888-2

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 24/13 04.11.2013

Eresfjord Småbåtlag - Prosjekt "Båtkultur og sjøsikkerhet" - Tilskudd fra 
Miljøfondet

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til prosjekt Båtkultur og sjøsikkerhet
2 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet
3 Budsjett

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 14.09.2013 fra Eresfjord Småbåtlag om tilskudd fra miljøfondet til 
gjennomføring av prosjekt ”Båtkultur og sjøsikkerhet”. 

Miljøfondet utsetter behandling av søknaden til 2014.   

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 04.11.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Det ønskes nærmere informasjon om prosjektet før Miljøfondet tar stilling til søknaden.

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 04.11.2013

Det vises til søknad av 14.09.2013 fra Eresfjord Småbåtlag om tilskudd fra miljøfondet til 
gjennomføring av prosjekt ”Båtkultur og sjøsikkerhet”. 

Miljøfondet utsetter behandling av søknaden til 2014.   

Det ønskes nærmere informasjon om prosjektet før Miljøfondet tar stilling til søknaden.



Saksopplysninger

Eresfjord Småbåtlag søker om kr 20 000 fra Miljøfondet til prosjekt ”båtkultur og sjøsikkerhet”. 
Målgruppen for tiltaket er barn i alderen 11 – 16 år og det setter fokus på bruk av båt på sjøen. 
Prosjektet skal gå over 5 år. I første driftsår av prosjektet kostnadene beregnet til kr 110 000,-. 

Total kostnad for hele prosjektet er kr. 203 000.    

Vurdering

Det er et positivt tiltak som Eresfjord Småbåtlag ønsker å sette i gang. Tiltaket retter seg inn mot barn. 

Pga av begrenset gjenstående tilskuddramme utsettes behandling av søknaden til neste møte for 
Miljøfondet i april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
Tiltaket anses å ha god betydning for folkehelsen. 



Milj�fondet for Eikesdal og Eresfjord
v/Hogne Frydenlund
Nesset kommune 

SAK: S�knad om st�tte fra milj�fondet datert 14. september 2013

Viser til utskrift fra fondsstyrets m�tebok fra m�te 4. november 2013 sak 24/13.
Fondsstyret uttaler blant annet, at det er �nskelig med en noe bredere forklaring om 
prosjektet f�r endelig avgj�relse fattes.

Med det som bakgrunn vil jeg p� vegne av styret i Eresfjord Sm�b�tlag, si f�lgende:
Det vises til prosjektbeskrivelse som er vedlagt s�knaden.
Det vises til budsjett for prosjektets f�rste �r som er vedlagt s�knaden.
Som prosjektskissa beskriver, er m�lsettingen � gj�re b�tkultur og skj�sikkerhet til en 
milj�faktor. 
Eresfjord Sm�b�thavn er slik anlegget framst�r i dag, et milj�anlegg. Med grillhus, bord, platt 
og sene, er anlegget 
til for de som etter et n�rmere regelverk, �nsker � benytte det. Anlegget er i dag brukt til 
privatselskaper, friluftsgudstjenester 
og andre arrangementer som gir trivsel og hygge.

�Prosjektet b�tkultur og sj�sikkerhet�, skal inng� som en viktig del av det maritime milj�et 
som havneanlegget representerer. Det skal 
f�rst og fremst inspirere ungdommen til en trygg og trivelig situasjon i b�ten og p� sj�en. 
B�ten og sj�en skal representere en viktig 
milj�faktor i en ellers travel hverdag. 

Eresfjord Sm�b�tlag �nsker � fremst� som en p�driver i arbeidet med � gi muligheter for 
gode opplevelser b�de i anlegget p� land, og
i b�t p� sj�en. For at dette prosjektet skal bli best mulig, er det viktig med samarbeid med flere 
andre instanser. I den sammenheng vil 

Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp v�re viktige samarbeidspartnere.

P� grunn av at behandlingen av flere av v�re s�knader om �konomisk st�tte er blitt utsatt til i 
2014, er ikke prosjektet kommet i gang som 
planlagt. Prosjektet er derfor forskj�vet med ett �r.
Vi oversender herved vedlagt v�r plan for prosjektet, revidert budsjett 1. �r, lagets �rsmelding 
2013 og protokoll fra �rsm�tet 2014. 
Vi tillater oss � h�per p� positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen
Eresfjord Sm�b�tlag

Mellvin Steinsvoll 
styreleder

Mellvin Steinsvoll
Frisvoll
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Eresfjord Småbåtlag – 6470 Eresfjord

”Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet”

Prosjekteier:
-  Eresfjord Småbåtlag v/styret

Prosjektansvarlig:
-  Mellvin Steinsvoll 
-  Bjørn Nauste  stedfortreder

Mulige samarbeidspartnere:
-  Norsk Folkehjelp Nesset
-  Redningsselskapet

Målgruppe:
-  Barn og unge i alderen 11 – 16 år

Prosjektetbeskrivelse:
Tragiske ulykker på sjøen skjer så alt for ofte. 
Eresfjord Småbåtlag ønsker gjennom ”Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet” å sette fokus på båten 
som en fin ting både til rekreasjon og nytte. Vi ønsker at båten ved riktig og fornuftig bruk, skal 
fremstå som et trygt sted å befinne seg. 
Prosjektet vil følge følgende sju hovedpunkter:
1. Båten til glede og nytte.
2. Båten i ferie og friluftsliv.
3. Båten som fiskeplass.
4. Håndtering og stell av båt og båtutstyr.
5. Fokus på sikkerhet og ryddighet om bord.
6. Fokus på bruk av sikkerhetsutstyr.
7. Håndtering av fiskeredskaper.

        
Gjennomføring:
1. Prosjektet planlegges for 12 – 15 deltakere pr år.
2. Prosjektet planlegges gjennomført over 5 år med en teoretisk del og en praktisk del.
3. Prosjektet skal gjennomføres ved hjelp av erfarne båt- og sjøfolk som instruktører.
4. Beregnet oppstart er satt til høst 2014

Budsjett:
Utgifter:
-  Investeringer i båt, båtutstyr, materiell og redningsutstyr …………………………….. kr.  180 .000,-
-  Lokaler, drivstoff og reisekostnader ………………………………………………………………. ”      15.000,-
-  Div. utgifter ……………………………………………………………………………………………………. ”        8.000,-
Totale utgifter …………………………………………………………………………………………………… kr  203.000,-

Finansiering:
Tilskudd fra Nesset kommune, kultur (kr. 2.000 pr. år i 5 år)…………………………….. kr.      10.000,-
Tilskudd fra andre/banklån…………………………………………………………………....………… ”    150.000,-
Egne midler ………………………………………………………………………………………………………. ”     43.000,-
Total finansiering ……………………………………………………………………………………………… kr. 203.000,-



                      

                           ERESFJORD SMÅBÅTLAG                               
                           6470 Eresfjord           

                      
                                                                                                                      

Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet

Budsjett 2014 – prosjektets første år
Utgifter:
Investeringer (redningsutstyr, læremateriell)……………………… kr.     45.000 
Lokaler, drivstoff, reisekostnader ……………………..................... ”        8.000
Div. kostnader ……………………………………………………... ”        5.000
Totale kostnader i prosjektet 1. år …………………………………. kr.    58.000

Finansiering:
Kulturmidler Nesset kommune……………………………………..  kr.      2.000
Tilskudd fra Miljøfondet Nesset kommune ………………………..  ”       20.000
Egne midler ………………………………………………………..   ”      36.000
Total finansiering i prosjektets 1. år ………………………………    kr.    58.000

6470 Eresfjord  3. mars 2014

Eresfjord Småbåtlag

Mellvin Steinsvoll  



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2013/888-6 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 11/14 09.05.2014 

 

Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og sjøsikkerhet - Miljøfondet 024/13 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Eresfjord Småbåtlag - Prosjekt "Båtkultur og sjøsikkerhet" - Tilskudd fra Miljøfondet 

2 Utfyllende beskrivelse av søknad til Miljøfondet 

3 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet 

4 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet - budsjett 2014 - prosjektets første år 

5 Årsmøtet 2014 - Protokoll 

6 Årsmelding 2013 

 

 

Rådmannens innstilling 

Miljøfondet har dessverre ikke mulighet for å prioritere alle søknadene om tilskudd i 2014. Det gis 

derfor ikke tilskudd til tiltaket i 2014. Søknaden vil bli behandlet på nytt i 2015.   

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Miljøfondet har dessverre ikke mulighet for å prioritere alle søknadene om tilskudd i 2014. Det gis 

derfor ikke tilskudd til tiltaket i 2014. Søknaden vil bli behandlet på nytt i 2015.   

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Miljøfondet behandlet i møte 04,11,2013 , sak 24/ 13 , søknad fra Eresfjord småbåtlag. Det ble fattet 

følgende vedtak; Det vises til søknad av 14.09.2013 fra Eresfjord Småbåtlag om tilskudd fra 
miljøfondet til gjennomføring av prosjekt ”Båtkultur og sjøsikkerhet”. 
Miljøfondet utsetter behandling av søknaden til 2014. Det ønskes nærmere informasjon om 
prosjektet før Miljøfondet tar stilling til søknaden. 
 

Eresfjord Småbåtlag har  i brev av 03.03.2014 beskrevet prosjektet noe nærmere. 

Vurdering 

Det er et positivt tiltak som småbåtlaget ønsker å sette i gang.  

 

Da Miljøfondet må forholde seg til tilskuddsrammen fra renteinntektene er det noen søknader som 

dessverre må nedprioriteres i 2014.   

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.  

 

 

 

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 



 



 

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: 2015/251-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 6/15 29.05.2015 

 

Eresfjord sokneråd - Massehakel, salmebøker og koralbøker til Sira Kyrkje - 

Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til ny messehakel, salmebøker og koralbøker til Sira kyrkje 

2 MF sak 008/ 2003 - Utbedring av kirkeklokkene ved Sira Kirke 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad datert 26.02.2015 frå Eresfjord Sokneråd.  

 

Miljøfondet gjev kr 15 000 i tilskot til innkjøp av ny messehakel, salmebøker og koralbøker til Sira 

Kyrkje.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Eresfjord Sokneråd  har i søknad av  26.02.2015 oppgitt følgande opplysningar;  

« Innkjøp av ny messehakel, salmebøker og koralbøker til Sira Kyrkje. 

Den gamle messehakelen er så slitt at den lenger ikkje kan brukast. Soknerådet har og vedtak på at vi vil kjøpa 
inn 20 fleire eks. av den nye salmeboka som er innført i den Norske Kyrkja. Har tidligare kjøpt inn 30 eks. 
Samstundes må vi og dekke kostnadane til innkjøp av koralbøker (notebøker)til organisten» 
 

Kostnad for å skaffe  ny messehakel og salmebøker er kr 41 500. Soknerådet søkjer om kr 26 500 frå 

Miljøfondet.   

Vurdering 

Miljøfondet har ved eit tidligare høve gjeve tilskot til Sira Kyrkje. I sak 008/2003 blei det gjeve kr 

15 000 til utbedring av kyrkjeklokkene. Saksbehandler tilrår at miljøfondet gjev kr 15 000 i tilskot til 

messehakel, salmebøker og koralbøker til Sira Kyrkje då dette er eit fellestiltak for heile bygda.    

 

 



Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 1

Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: VXZJAQ

Registrert dato: 26.02.2015 11:28:36

Innledning

Søker
Navn

Eresfjord Sokneråd
Adresse

Annlaug Berge
Postnummer

6470
Poststed

Eresfjord
Kontaktperson

Dag Ringstad
E-postadresse

fagerslett@nessetpost.no
Bankkonto

41062005511
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Innkjøp av ny messehakel, salmebøker og koralbøker til Sira Kyrkje.
Den gamle messehakelen er så slitt at den lenger ikkje kan brukast. Soknerådet har og vedtak på at vi vil kjøpa inn
20 fleire eks. av den nye salmeboka som er innført i den Norske Kyrkja. Har tidligare kjøpt inn 30 eks.Samstundes
må vi og dekke kostnadane til innkjøp av koralbøker (notebøker)til organisten.

Søknadssum

26500

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

Messehakel (tilbod)
Beløp [kr]

30000

Salmebøker 20 stk a kr. 300

6000

Koralbøker

5500
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Sum kostnad

41500
Finansieringsplan
Spesifiser

Kollekt
Beløp [kr]

5000

Tilskot Nesset Sp. bank

5000

Tilskot Nesset Kraft

5000

Sum finansiering

15000
Tilskudd Miljøfondet

26500











 

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. 
 

 

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 

 



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 1

Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: R63W6Z

Registrert dato: 17.03.2015 23:17:54

Vedlegg:

Ny plakat 2015.pdf

Innledning

Søker
Navn

Eresfjord Idrettslag
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 3. 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 m/overnatting
Beløp [kr]

27400

Driftsmateriell

2000

Premiering

12000

Markedsføring
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7000

400 arbeidstimer a 150 kroner

60000

Sum kostnad

108400
Finansieringsplan
Spesifiser

Estimert startkontigent
Beløp [kr]

20500

Inngåtte sponsorkontrakter

17000

Egne midler / dugnad

63900

Sum finansiering

101400
Tilskudd Miljøfondet

7000



Lørdag4. juli

ERESFJORD
GRAND PRIX 2015

Lillerunden, 6 km

Storrunden,13,4 km

10:00 Fellesstart v/ coop i Eresfjord;
- Gutter og jenter 15-16år: 3 runder a 13,4 km.
- Gutter og jenter 13-14år: 2 runder a 13,4 km.
- Gutter og jenter 11-12år: 1 runde a 13,4km.
- Gutter og jenter 10 år: 1 runde a 6 km.
13:00 Fellesstart v/ coop i Eresfjord;
- damer og herrer, fra 17 år: 5 runder a 13,4 km. inkl. masterrunde.

PÅMELDING OGMERINFORMASJONOM RITTET:www.eresfjord.no

Arrangører:
NessetCKog EresfjordIL
Kontakt tlf: 47 47 67 48
eresfjordgp@gmail.com

Forhåndspåmelding gir
oss forutsigbarhet!

Regionensenesteritt med ekte podiepiker-og gutter.Må oppleves!

Afterbike
på

Coop’en



Nesset kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2013/313-2

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 10/13 30.04.2013

Eresfjord IL - Landeveisritt i Eresfjord - tilskudd fra Miljøfondet

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til landeveisritt i Eresfjord

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. 
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.



Saksopplysninger

Eresfjord idrettslag skal den 7. juli i år arrangere landeveisritt i Eresfjord. Det søkes om kr 7 000 i 
tilskudd fra Miljøfondet. Utgifter til arrangementet er kostnadsberegnet till kr 54 000. 

Vurdering

Det er meget positivt at Eresfjord idrettslag skal arrangere landeveisritt. Eresfjord er på mange måter 
sykkelstedet i Nesset med årlig sykkeltrim, sykkeløpet ”bygda rundt”, arrangementet Eresfjord Classic 
og ikke minst hjemmbygda til tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen. 
Saksbehandler mener at Miljøfondet generelt bør være restriktiv med å gi tilskudd til direkte 
arrangementkostnader. Av søknaden fremgår det kr 25 000 i kostnad med tidtakersystem. 
Saksbehandler foreslår at eventuelt tilskudd knyttes opp til dekning av denne kostnaden.   



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2014/162-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 9/14 09.05.2014 

 

Eresfjord IL - Sykkelrittet "Eresfjord Grand Prix 2014 " - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til drift og gjennomføring av sykkelrittet Eresfjord Grand Prix 2014 

2 Særutskrift - Eresfjord IL - Landeveisritt i Eresfjord - tilskudd fra 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 - 09.05.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

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. 

 

 

 



 

Saksopplysninger 

Eresfjord IL søker om kr 10 000 i støtte til gjennomføring av sykkelritt. Total kostnad for 

arrangementet er beregnet til kr 76 000. 

Vurdering 

Miljøfondet har tidligere behandlet lignende søknader. Saksbehandler forslår at det gis kr 5 000 i støtte 

knyttet 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.   

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.   

 

 

 

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
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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.



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/445-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 9/15 29.05.2015 

 

Øverås gamle skole - restaurering av vinduer - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til restaurering av vinduer ved Øverås gamle skole 

2 Særutskrift - Miljøfondet - Øverås gamle skole - søknad om tilskudd til 

rehabilitering av kjøkken med mer 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av   fra Øverås Gamle Skule ved Tor Erik Aarstad. 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 15 000 i tilskudd til restaurering av vinduer. 

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

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

kostnadsoverslaget tilsier.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Tor Erik Aarstad søker på vegne av Øverås Gamle skole om kr 35 000 i tilskudd fra Miljøfondet til 

restaurering av vinduene på skolen.  Arbeidet er kostnadsberegnet til kr 64 150.    

Vurdering 

Miljøfondet har tidligere gitt tilskudd til vedlikehold av bygningen. 

- MF sak 014/2007 – kr 9 200 til fornying av kjøkkenet 

- MF sak 007/2004 – kr 6 500 til maling og vedlikeholdsarbeid 

- MF sak 013/2010 – kr 18 000 til utbedring av inngangspartiet  

 

Saksbehandler foreslår at det gis kr. 15 000 i tilskudd.  



Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 1

Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: QUSVM4

Registrert dato: 19.03.2015 12:38:25

Innledning

Søker
Navn

Øverås Gamle Skole
Adresse

Øverås
Postnummer

6470
Poststed

Eresfjord
Kontaktperson

Tor Erik Aarstad
E-postadresse

teaarstad@hotmail.com
Bankkonto

410612503
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Øverås Gamle skole er et gammelt skolebygg fra 1875 og var i drift frem til 1951. Vi har brukt en del tid og midler
de siste åra for å bevare skolen.
Nå må vi restaurere vinduene. Dette er svært gamle vindu som det derfor vil bli kostbart og få ordnet. Har
demontert det første faget og levert det hos Sunndal Glass og Fasade som skal restaurere vinduene.
Prisestimat per fag ca 8000 pluss evt noen nye ruter.
I tillegg til dette må vinduene males to strøk samt at karmene som står igjen må gjennom et omfattende
restaureringsarbeid.

Søknadssum

35000

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

Restaurering vindu: 5 * 8000kroner
Beløp [kr]

40000

Maling, nye ruter og diverse utstyr

7000

Demontering og montering 25 timer a`150 kroner

3750

Restaurering karmer 50 timer a`150 kroner

7500

Transport av vindu til Sunndal, 5 turer

1400
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Maling av vindu 30 timer a`150 kroner

4500
Sum kostnad

64150
Finansieringsplan
Spesifiser

Egeninnsats
Beløp [kr]

5000

Gaver

3000

Andre tilskudd

5000

egne middler

16150

Sum finansiering

29150
Tilskudd Miljøfondet

35000



Nesset kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2010/1015-2

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 13/10 26.10.2010

Miljøfondet - Øverås gamle skole - søknad om tilskudd til rehabilitering av 
kjøkken med mer

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra miljøfondet

Saksopplysninger
Tor Erik Aarstad søker på vegne av Øverås Gamle skole om kr 18 000 i tilskudd fra miljøfondet til 
videre oppgradering av kjøkkenet, støpe ny trapp og utskifting av treverk ved inngangspartiet. 
Søknaden er basert på ett kostnadsoverslag på kr 44 500,-. 

Vurdering
Miljøfondet har to ganger tidligere gitt tilskudd til prosjekt ved Øverås gamle skole.

- MF- sak 014/2007 – kr 9 200 til fornying av kjøkkenet 
- MF- sak 007/2004 – kr 6 500 til malings- og vedlikeholdsarbeid

Saksbehandler foreslår at miljøfondet prioriteter denne søknaden slik at styret for Øverås gamle skole 
får sluttført oppussingen av kjøkkenet med mer. 

Rådmannens innstilling
Det vises til søknad av 20.09.2010 fra Øverås Gamle skule ved Tor Erik Aarstad.
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 17 000 i tilskudd til videre oppussing av gammelskolen.  

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 - 26.10.2010 
Enstemmig som rådmannens innstilling.

Vedtak
Det vises til søknad av 20.09.2010 fra Øverås Gamle skule ved Tor Erik Aarstad.
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord gir kr 17 000 i tilskudd til videre oppussing av gammelskolen.  

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



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2013/104-5 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 10/15 29.05.2015 

 

Nauste velforening - Omdisponering av midler mf 06/13 - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Nauste Velforening - Grillhytte - Tilskudd fra miljøfondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e –post av 18.01.2015.  

 

Miljøfondet gir inntil kr 10 000 /40 % av dokumenterte utgifter for innkjøp av bålpanne, bygging av 

tak og benker ved grillplassen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Leder av Nauste vel har i epost 18.01.2015 sendt følgende forespørsel:  

« Nauste Vel søkte i 2013 om midler fra miljøfondet til bygging av grillhytte i svahølen på Nauste.Vi  

fikk 10000kr i tiskudd fra miljøfondet.Pga nye planer ønsker vi no å få omdisponert pengene fra  

grillhytte til innkjøp av komplett bålpanne med  tilbehør og til bygging av tak og benker ved  

grillplass.Dette blir på samme plass som vi tenkte  å sette opp grillhytte så det er tillrettelagt  

for rullestolbrukere og barnevogner.Har også mange  barn som bruker området og har derfor tenkt å  

sette opp diverse leikeapparater slik at ungene skal trives bedre.  

 

 

Vurdering 

Saksbehandler har ingen innvendinger til at tilsagn kr 10 000 gitt i MF sak 06/2013   blir omdisponert 

til innkjøp av utstyr ved bålplassen.  



Økonomiske konsekvenser 

Det har ingen budsjettmessige konsekvenser – da tilsagnet er knyttet opp til tilskuddsrammen for 

2013.  

 

Betydning for folkehelse 

Svabekken er en flott samlingsplass for beboerne i nærområder og besøkende.  



Nesset kommune Arkiv: 242

Arkivsaksnr: 2013/104-2

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 6/13 30.04.2013

Nauste Velforening - Grillhytte - Tilskudd fra miljøfondet

Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til oppsetting av grillhytte
2 Melding om vedtak sak 013/09. Gapahuk ved 

Svahølen

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. 

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. 

Saksopplysninger

Nauste Velforening søker om kr 34 200 i tilskudd fra Miljøfondet til bygging av grillhytte ved 
Svahølen. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 85 500. 

Vurdering

Miljøfondet ga i sak 13/2009 kr 12 000 i tilskudd til bygging av gapahuk ved Svahølen. Det er ei aktiv 
velforening i Nausteområdet som nå ønsker å sette opp ei grillhytte ved gapahuken. Saksbehandler 
anser dette som et fellestiltak. 
Miljøfondet har i år mottatt to søknader om tilskudd for å bygge grillhytte.  
Det foreslås at søknaden imøtekommes med kr 30 000 i tilskudd av skissert kostnadsoverslag på kr. 
85 500. 

Saksbehandler mener miljøfondet bør være tydelig på at tiltak ved Svabekken må være universelt 
utformet. 

Økonomiske konsekvenser

Søknaden dreier seg om tilskudd fra Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord. 

Betydning for folkehelse
Det settes som vilkår at grillhytta tilrettelegges for ulike brukergrupper, og at dette kan være et 
lavterskel turmål også for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Grillhytta må kunne benyttes også av personer som har med barnevogn eller av de som har behov for 
rullestol. 
Atkomst og benk/bord må tilpasses slik at også rullestolbrukere kan delta i fellesaktiviteter som 
naturlig skjer i tilknyting til Grillhytta ved badestranda. Eksempel: Plan for rullestol på enden eller i 
benkerad v/ bord/ ”grillsted”. Det må også sikres at det er tydelige ledelinjer, eks vis sti med fast 
underlag til døra som leder inn til grillhytta. 



 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/313-3 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 11/15 29.05.2015 

 

Eikesdal bygdalag - Informasjonstavle - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til ny informasjonstavle 

2 Tegning av benker 

3 Søknad om tilskudd til benker ved sti 

Mardalsfossen 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad fra Eikesdal bygdalag om tilskudd til to prosjekter langs turveien opp til 

Mardalsfossen.  

 

Miljøfondet gir kr 5 000 i tilskudd til oppsetting av skilt og kr 20 000 til bygging av benker langs 

turveien opp til Mardalsfossen.  

 

Krav om utbetaling må være fremme innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan utbetales mot 

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

kostnadsoverslaget tilsier. 

 

 

Saksopplysninger 

Eikesdal bygdalag ved Inga Berit Utigard søkjer om kr 9860 i tilskot til reparasjon av 

informasjonstavla ved  turvegen opp til Mardalsfossen.  

I søknaden fremgår følgende opplysningar;  

« Ei av informasjonstavlene som står ved den nye vegen opp til Mardalsfossen vart øydelagt 7.februar i år av 

orkanen Ole. 
Ei stor bjørk ved sidan av tavla knakk, falt over og knuste det. Marit Wadsten var på tur opp til fossen og 
oppdaga kva som hadde skjedd. Ho tok bilete av skadene. Arkeoplan som laga desse skilta, har sett på bileta 
av skaden og skal finne ut kva informasjonstavle det er. Vi må bestille ei ny tavle og håper å få satt den opp til 
turistsesongen startar. Det er utført dugnadsarbeid med motorsag og rydding av stien i området og fjerning av 
restane av skiltet. Vi har og ein del dugnadsarbeid att. Grunneigar må opp med traktor for å fjerne 



bjørkestokkane og skiltet må settast opp når vi får det. Det skal fraktast opp i dalen, så kva utgiftene blir til slutt 

veit eg ikkje. Boltane som skiltet var festa på er frakta til Molde til Arkeoplan og det må dekkast køyreutgifter.» 

 

Arbeidet er kostnadsberekna til kr 24 650,-. 

 

Eikesdal Bygdalag ved Kari Meringdal har i e post 22.04.2015 søkt om kr 20 000 fra Miljøfondet til 

følgende tiltak; 

 

 «Søker om tilskudd til benker ved stien til Mardalsfossen, på grusplassen ved brua. Der har det vært, og vil bli, 

avholdt m.a. konserter. Slike opplevelser fortjener gode sitteplasser. Benkene vil bestå av 2 kraftige 
planker,2"x6", boltet fast til tilhogde steiner, som vil bli gravd ned i bakken. Plankene er av samme materiale 
som dekket på brua og er vedlikeholdsfrie. Prosjektet er godkjent av fylkesmannen. Det er innhentet 
kostnadsoverslag på materialer og gravemaskinarbeid, til sammen ca kr 50000. Planen er å ha benkene på 
plass til Mardalsfossen blir "åpnet" 20. juni. Vi håper på velvillig og rask behandling av søknaden. 
 
Tiltaket er kostnadsberegna til kr 50 000,-. 

Vurdering 

 

Når det gjelder skiltet har Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilga kr 5 000 til å utbedre skiltet.  

Saksbehandler foreslår at det gis kr 5 000 fra Miljøfondet. 

 

Benker langs turvegen er et trivselstiltak som kommer mange til gode. Saksbehandler foreslår at det 

gis kr 20 000 i tilskudd slik at bygdalaget har mulighet for å gjennomføre tiltaket som planlagt.  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: 2GTVP7

Registrert dato: 05.03.2015 10:16:36

Innledning

Søker
Navn

Eikesdal bygdalag
Adresse

Reitan
Postnummer

6472
Poststed

Eikesdal
Kontaktperson

Inga Berit Utigard
E-postadresse

inga.berit.utigard@nessetpost.no
Bankkonto

41064041531
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Ei av informasjonstavlene som står ved den nye vegen opp til Mardalsfossen vart øydelagt 7.februar i år av
orkanen Ole.
Ei stor bjørk ved sidan av tavla knakk, falt over og knuste det. Marit Wadsten var på tur opp til fossen og oppdaga
kva som hadde skjedd. Ho tok bilete av skadene. Arkeoplan som laga desse skilta, har sett på bileta av skaden og
skal  finne ut kva informasjonstavle det er. Vi må bestille ei ny tavle og håper å få satt den opp til turistsesongen
startar. Det er utført dugnadsarbeid med motorsag og rydding av stien i området og fjerning av restane av skiltet.
Vi har og ein del dugnadsarbeid att. Grunneigar må opp med traktor for å fjerne bjørkestokkane og skiltet må
settast opp når vi får det. Det skal fraktast opp i dalen, så kva utgiftene blir til slutt veit eg ikkje. Boltane som skiltet
var festa på er frakta til Molde til Arkeoplan og det må dekkast køyreutgifter.

Søknadssum

24650

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

Skilt
Beløp [kr]

16000

35 dugnadstimar a 150

5250

4 timar med traktor a 350

1400

Køyring og frakt

2000
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Sum kostnad

24650
Finansieringsplan
Spesifiser

Anna finansiering
Beløp [kr]

14790

Sum finansiering

14790
Tilskudd Miljøfondet

9860
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Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: BC7WM2

Registrert dato: 22.04.2015 18:10:24

Vedlegg:

Mardalsstien-benker.pdf

Innledning

Søker
Navn

Eikesdal Bygdalag
Adresse

Eikesdal
Postnummer

6472
Poststed

Eikesdal
Kontaktperson

Kari Meringdal
E-postadresse

jmerin@online.no
Bankkonto

4106.4041531
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder
£ lån T tilskudd £ stipend
Kort beskrivelse av tiltaket

Søker om tilskudd til benker ved stien til Mardalsfossen, på grusplassen ved brua. Der har det vært, og vil bli,
avholdt m.a. konserter. Slike opplevelser fortjener gode sitteplasser. Benkene vil bestå av 2 kraftige planker,2"x6",
boltet fast til tilhogde steiner, som vil bli gravd ned i bakken. Plankene er av samme materiale som dekket på brua
og er vedlikeholdsfrie. Prosjektet er godkjent av fylkesmannen. Det er innhentet kostnadsoverslag på materialer og
gravemaskinarbeid, til sammen ca kr 50000. Planen er å ha benkene på plass til Mardalsfossen blir "åpnet" 20.
juni. Vi håper på velvillig og rask behandling av søknaden.

Søknadssum

20000

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag
Spesifiser

Planker Royal varmebehandlet,Monter
Beløp [kr]

6704,20

Gravemaskinarbeid,Torstein Oppigard

16875,00

24 stk tilhogde steiner

25000

Uforutsette utgifter
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1420,80

Sum kostnad

50000
Finansieringsplan
Spesifiser

Tilskudd fra Utviklingafondet
Beløp [kr]

20000

Egenkapital lag i bygda

10000

Sum finansiering

30000
Tilskudd Miljøfondet

20000
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