
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 19.10.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 

 

 

Fondskapitalen – orientering v. Bjørg Anne Vike 

 

 

 

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 møtesekretær 
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PS 11/16 Referatsaker   

PS 12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 13/16 Restaurering av kvernhus på Setra i Eikesdal - Miljøfondet  2016/1027 

PS 14/16 Budsjett  2017 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 13/16 19.10.2016 

 
 
 

Restaurering av kvernhus på Setra i Eikesdal - Miljøfondet 

Vedlegg 

1 Informasjon om kvernhuset på Setra i Eikesdal 

2 Budsjett 

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

 
 

Rådmannens innstilling 

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

 

Behandling av søknaden utsettes til 2017.  

 

 

 

Saksopplysninger 

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

 

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

 

Vurdering 

Miljøfondet har dessverre ikke igjen tilskuddsramme for 2016.  

 

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

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

 

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

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

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2016/1027-2 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



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

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

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



Rehabilitering av kvernhuset på  Setra  Eikesdal

Kvernhuset på Setra i Eikesdal Iigger i bekkefaret fra Langhølen, og ble satt opp i

1900. Kverna var i bruk til ca. 1950. Den gamle bygdevegen gikk tett ved

kvernhuset og er fortsatt synlig et lite stykke.

I  Langhølen var det en  liten  demning av tømmer. Vatnet ble  leda  i  ei ca. 100m lang

renne  fram  til  kvernhuset med  en fallhøyde  på ca. 1,5- 2m. Første  delen av  renna

var i selve marka, mens den siste delen var  en delvis  oppbygget  renne av  tre.

Kvernhuset er oppført i sinklafta osp.

Utvendige mål: L=380 cm, B=312cm

Tykkelse /høyde stokker: 5/7 tommer

Estimert total vekt: 800kg

Opprinnelig var taket torvtekt, men har nå bølgeblikk.

Dette var det første kvernhuset som hadde turbinkall i Eikesdal.

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

gammel.

Alle de 4 brukerne på Setra hadde eierandel i kverna. Kontrakten for å male på

kverna er datert 10.10.1900  og er undertegnet av Ole K. Sæther(1860-1938),

Edvard S. Sæter (1873-1901), Johan Sæther (1875-1961) og Hans Sæter (1846-

19371

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

Rester etter trekkverket er synlig på kvernhusveggen.

Knut Kleveland/2016-0512



Ca. 1954 var taket begynt å bli dårlig og Ingvald Kvisvik (1904-1960; etterkommer

av Edvard  S.  Sæter) Ia på bølgeblikk. Den gamle nevra ligger fortsatt under

bølgeblikket.

I de seinere åra har de nederste stokkene blitt dårlige og det er en viss fare for at

hele huset kan kollapse. Likeledes er selve turbinkallen i sterkt forfall.

Vannledningssystemet er helt borte. Kvernsteinene er intakte.

Det er interesse blant alle grunneierne på Setra for å få satt  i  stand dette

kulturminnet.

Restaureringen ønskes gjort slik at kvernhuset framstår mest mulig likt slik det var

opprinnelig. Dette innebærer at tradisjonelt håndverk brukes, bl.a. ved tilvirkingen

av stokkene og laftingen.

Foreløpig kostnadsoverslag er kr. 80.000, se vedlegg som viser detaljert

aktivitetsliste med kostnader.

Arbeidene ønskes startet opp høsten 2016. Det tas sikte på  i  hovedsak å bruke

bygdas egne ressurser.

Fornying av kvernkallen er ikke tatt med nå. Vannledningssystemet er heller ikke

planlagt rehabilitert i denne omgang.

Grunneiere og etterkommere av brukerne som satte opp kverna:

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

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

Knut Kleveland/2016-0512



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

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

Kontaktperson: Øyvind Lillebostad

2016-O512_1.NEF
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2016-0512_7.NEF

Knut Kleveland/2016-0512



Linje:

I-l-PU-DNtD®\IC\U1

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Rehabilitering av kvernhuset på Setra i Eikesdal

Knut Kleveland 2016.05.12

Enhetskostnad kr.:

Aktivitet

Forberedende arbeider

Planlegging

Rydde ting som er hensatt inne i huset

Rydde vegitasjon og tilrettelegge for arbeidene

Få fram gamlevegen noen meter rundt kverna

Lage sti fra hovedvegen og ned til kverna

Fjerne kvernstreinene_ og ta vare på dem

Fjerne kvernutstyret og ta vare på det

Numerere, fjerne og vaske golvplankene

Materialer til arb. plattform/understøttelse

Materialer til golv

Materialer til tak

Lage arb. pIattform/understøttelse for jekking

Lage festeanordning på to vegger

Fjerne bjelkene for kvernsteinene

Fjerne golvåser

Fjerne restene av kallen og ta vare på den

Jekke opp hele huset og sikre

Fjerne dårlige stokker i veggene

Ospetømmer ca.  8  trær

Uttak i skog

Transport- sag- kvern

Grovsaging

Finhogging

Kopiering av gamle stokker

Montere kopierte stokker

Montere bjelker for kvernsteinene

Montere golvåser

Nivilere murene

Senke huset ned på fundamentene igjen

Legge golvet på nytt

Taket

Fjerne blikkplater

Erstatte dårlige materialer med nye

Manntimer

U'l-50501KIN)O3N

10

10

10

6

25

45

20

200

Kostnad

5000

1000

1000

1200

800

400

400

1200

1600

800

400

400

400

2000

2000

2000

1200

5000

9000

4000

800

1200

1200

1200

800

800



450

Maskintimer Kostnad Materialer Kostnad  Sum  kostnad

5000

2 900 1900

2 900 1900

2 900 2100

1000 800

1 450 850

1 450 850

1 450 1650

sespes 1000 1000

sespes 1000 1000

sespes 4000 4000

1600

800

400

400

400

2000

l 450 2450

sespes 1000 1000

3 1350 3350

6 2700 2700

3 1350 2550

5000

9000

1 450 4450

800

1200

1200

1200

800

800



43

44

45

46

47

48

49

50

51

Legge  plastplater og torv

Reparere dør og lite vidu  i  gav!

Sum

Prosjektreserve 10%

Total sum

20

12

261

4000

2400

52200



6 2700 6700

2400

29 13050 7000 72250

7225

79475



Miljøfondet - søknad (KF-529)

Versjon: 2 (Produksjon) Status endret  :  24.02.2016 12:26:49

Innledning

Søker

Navn Æn/gn
Adresse '

give,
Postnummeré L!

KontaktpersoÁn-L;

Á/ÆÅfi/séf
E-postadresse I v

UZÃQLØe/Sopøc ~ n 0

Poststed

Bankkonto

4//06 4/0 L/7 W46
Generelt om tiltaket
Søknaden gjelder

El Iàn fltilskudd Cl stipend
Kort beskrivelse  av  tiltaket

Sk t/eo€  å

Søknadssum

/C9(_")OC7_/ ‘"-

Kostnader  og finansiering av tiltaket

Kostnadsoverslag

Spesifiser

K“ _
Belap[kr] `> Q  ‘/6 óg 'ØL

6?:J  i

Sum kostnad

Finansienngsplan

Miljøfondet  -  søknad (KF-529) -  side 1

__i— .:

-'1 f:

f?
[Leila fang.

æ..-



Spesifiser

Beløp[kr]

SMIZ vvflc/Øåf 2;-?C:>D.oo

M/‘[1/¢fi£&n4£&F} .  CD e7Ø_ (20

Earn  1.»/1V1)4LJ[S Ö OO

Sumfinansiering

Tilskudd Miljøfondet

Miljøfondet - søknad (KF-529) - side  2



Forklaring til feltene

Bankkonto
Legg inn kontonummer uten skilletegn (punktum, mellomrom e.l.)

Kort beskrivelse av tiltaket
Legg gjerne detaljert beskrivelse og innhentede pristilbud ved skjemaet. Dette gjøres pà skjemaets siste side.

Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 3



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 14/16 19.10.2016 

 
 
 

Budsjett  2017 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Vedlegg 

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

2 Særutskrift Eresfjord IL - Løpebane - Behandling nr III - Miljøfondet 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

 Budsjett 2017 -  Miljøfondet 

Renteinntekter 2017; 
kr 160 000 

- Ett møte 

 

 

 

Ledergj. Utv.      

   7 000 Møtegodt.gj folke 

Valgte  

Tapt arb.fortj. 
Folkevalgte  

    1 500 

Arbeidsgiveravg.     1 000 

Mat/drikke, møterom     5 00   

Frikjøp folkevalgt     1 000 

Skyssgodtgjøring     1 000 

Internkjøp     15 000 

Tilbakeført, 10 % **    16 000 

- Ordinær 

tilskuddsramme  
Kr 117 000 til utdeling  

- Kr 40 000, sak 08/16 

- Kr 30 000, sak 09/16 

- Tilskuddsramme 2017 Kr 47 000 

 

 

 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2009/471-19 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Saksopplysninger 

For å følge opp ordinær budsjettbehandling i Nesset kommune må budsjett for Miljøfondet helst  
vedtas før 15. oktober. Det legges til grunn samme rentegrunnlag som for budsjettåret 2016.  

 

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

 

I miljøfondsak 4/16 ble det vedtatt å avholde ett styremøte i 2017. Saksbehandler foreslår derfor at 
søknadsfristen til Miljøfondet endres fra 20. mars til 1. mai.   

 

Vurdering 

Tilskuddsrammen for 2016, som kan nyttes til tiltak beregnes til kr 117 000. Fondsstyret har 
allerede bundet opp kr 70 000 av tilskuddsrammen i to saker; 

- Sak 08/16 - kr 40 000, bygging av ballbinge i Eresfjord 

- Sak 09/16 – kr 30 000, løpebane rundt fotballbanen i Eresfjord  
 

Tilskuddsrammen i 2017 blir da kr 47 000.  

 
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. 
 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

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. 

 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2015/446-5 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



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.    

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

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. 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05. 

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. 

 

Arkiv: 242 
 

Arkivsaksnr: 2014/214-9 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

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.» 

 

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 
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