
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 27.06.2019 

Tidspunkt: 12.30-14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Bjørg Anne Vike Lill Kristin Stavik 
leder sekretær 

 
 



Saksliste – Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 27.06.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/19 Referatsaker   

PS 2/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 3/19 Budsjett 2020 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 

PS 4/19 Miljøfondet 2019 - Nesset Fjellstyre - Registrering av 
stadnamn 

 2019/177 

PS 5/19 Miljøfondet 2019 - Tråkkemaskin - Eresfjord IL  2017/503 

PS 6/19 Miljøfondet 2019 - Svartvassbu - DNT Romsdal  2019/519 

PS 7/19 Miljøfondet 2019 - Eresfjord Classic - Eresfjord idrettslag  2019/551 

PS 8/19 Miljøfondet 2019 - Autobelay i klatrevegg - Eresfjord IL  2019/559 

PS 9/19 Miljøfondet 2019 - Uteområde ved fergekaia - Øverås 
Grendalag 

 2019/548 

PS 10/19 Miljøfondet 2019 - Restaurering av kvilebrakke - Nesset 
fjellstyre 

 2018/1624 



PS 1/19 Referatsaker

PS 2/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 3/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Budsjett 2020 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 
 

Vedlegg 
1 Regnskap 2018 - Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

 

Rådmannens innstilling 
 

Styret for miljøfondet vedtar følgende budsjett for tildelingsåret 2020 

 
Budsjett 2019 -  Miljøfondet 

Renteinntekter 2018; 
kr 124 000 
- Ett møte 

 
 
 

Ledergj. Utv. 
Møtegodt.gj folke 
Valgte  

     
   4 500 

Tapt arb.fortj. 
Folkevalgte  

    1 000 

Arbeidsgiveravg.     1 000 
Mat/drikke, møterom     5 00   
Frikjøp folkevalgt     1 000 
Skyssgodtgjøring      1 000 
Internkjøp     15 000 
Tilbakeført, 10 %    13 000 
- Ordinær 

tilskuddsramme  
Kr 87 000 til utdeling  
-  

 

 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2009/471-27 

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 et budsjett med kr 124 000 i renteinntekter fra 
regnskapsåret 2018. 
 
I henhold til §3 i vedtektene kan avkastningen av fondskapitalen deles ut av fondsstyret hvert år, 
men minst 10 % avkastningen skal legges til fondskapitalen.   
I miljøfondsak 4/16 ble det vedtatt å avholde ett møte i året og innføre en søknadsfrist i året, som 
er satt til 1. mai.  
 

Vurdering 
Tilskuddsrammen for 2020, som kan nyttes til tiltak er satt til kr 87 000.  Det er pr i dag ikke gitt 
tilsagn som binder opp tilskuddsrammen for 2020.   
 

Budsjett 2019 -  Miljøfondet 
Renteinntekter 2018; 
kr 124 000 
- Ett møte 

 
 
 

Ledergj. Utv. 
Møtegodt.gj folke 
Valgte  

     
   4 500 

Tapt arb.fortj. 
Folkevalgte  

    1 000 

Arbeidsgiveravg.     1 000 
Mat/drikke, møterom     5 00   
Frikjøp folkevalgt     1 000 
Skyssgodtgjøring      1 000 
Internkjøp     15 000 
Tilbakeført, 10 %    13 000 
- Ordinær 

tilskuddsramme  
Kr 87 000 til utdeling  
-  

- Tilskuddsramme 2020 Kr  87  000 
 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

 

 

Betydning for folkehelse 



Miljøfondet 2018 

  
Miljøfondet 2018 

Regnskap Budsjett Regnskap 

  2018 2018 2017 

       

10509 Anna lønn/trekkpliktig godtgjøring 86 0 96 

10802 Ledergodtgjøring (utvalgsleder) 1 700 3 000 1 700 

10803 Møtegodtgjøring folkevalgte 2 625 11 000 1 750 

10804 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 429 4 000 0 

10990 Arbeidsgiveravgift 507 2 000 376 

10991 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 6 0 0 

11150 Mat/drikke uten komp (ansatte, ledelse etc) 45 0 0 

11208 Frikjøp av folkevalgte 0 2 000 0 

11409 Anna annonse/reklame/informasjon 0 2 000 0 

11600 Skyssgodtgjøring 756 3 000 560 

12701 Konsulenttjenester 0 0 10 000 

12709 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) 0 15 000 0 

14700 Tilskudd til lag og foreninger 32 000 109 000 13 850 

14709 Andre overføringer 0 0 1 121 

16902 Intern ovf (utg/innt, samme funksjon) 15 000 0 5 000 

15500 Avsetning til bundne fond 70 943 0 82 391 

  Sum utgifter 124 097 151 000 116 844 

       

19000 Renter av bankinnskudd -124 097 -150 000 -116 844 

19500 Bruk av bundne driftsfond 0 0   

  Sum inntekter -124 097 -150 000 -116 844 

          

 

 

Miljøfondet Regnskap 2018 Regnskap 2017 

Resultatregnskap     

Renteinntekter, utbytte 124 097 116 844 

Driftsutgifter 21 154 19 482 

Tilskudd til lag og organisasjoner 32 000 14 971 

Resultat 70 943 82 391 

     

Balanse     

Fondskonto for drift 6 257 856 6 186 912 

Fondskonto for investering 1 500 000 1 500 000 

Miljøfondet totalt 7 757 856 7 686 912 

 

Bør vurdere å ta med hvor mye av fondet som det er gjort vedtak om utbetaling av, men som 

foreløpig ikke er effektuert (disponert, men ikke utbetalt). 

Savner også informasjon om «startkapitalen» på miljøfondet i 1998 i årsmeldingen. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 4/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Nesset Fjellstyre - Registrering av stadnamn 
 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til registrering av stedsnavn i høgfjellet 
2 Søknad om tilskudd - budsjett 

 

Rådmannens innstilling 
Miljøfondet gjev Nesset Fjellstyre kr 10 000 i tilskot til prosjekt registrering av stadnamn i 
høgfjellet i Nesset.   

 
Krav om utbetaling av tilskot må vere fremne innan 2 år fra dato om tilsagn. Tilskotet kan 
utbetalast mot dokumenterte utgifter. Tilskotet kan reduserast forholdsmessig om kostnadene 
blir lågare enn kostnadsoverslaget viser. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Nesset Fjellstyre søkjer om kr 15 000 fra miljøfondet til registrering av gamle stadnamn. Dei vil  

- Intervjue ein del eldre fjellfolk og jegerar  
- Kartfesta stadnamna  

Fjellstyret har satt opp eit budsjett for arbeidet. Total kostnad er berekna til kr 40 000, kor det 
søkes kr 15 000 i tilskot frå Miljøfondet.  

 

Vurdering 
Det kan vere av stor interesse å få kartlagt stadnavn i fjellet. Det foreslås at miljøfondet støtter 
prosjektet med kr 10 000.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen – Det er snakk om å gje tilskot.  

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2019/177-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Betydning for folkehelse 
Det å ta vare på stadnamn er viktig for å dokumentere lokalhistoria. 
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Miljøfondet  -  søknad (KF-5291!) .
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Kontaktperson _

AFG "?!,v “n a
E-postadresse

hSS‘EJ-’L}rln

Bankkonto L  ' .  '5

Has: og. 075
Generelt om tiltaket
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Miljøfondet

Søknad om tilskot. Registrering av stadnamn i høgfjellet i Nesset.

Nesset Fjellstyre søkjer om tilskot til registrering av gamle stadnamn i høgfjellet i Nesset. Vi er kjent

med at det på 1990 —talet vart gjort ei stadnamnregistrering i Nesset, men dette gjaldt stort sett

namn i lågare strøk.

Nesset Fjellstyre ynskjer å intervjue ein del eldre fjellfolk og jegerar frå indre strøk. Dette for å få

registrere gamle stadnamn, og for å få dei kartfesta. Dette er noko som bør gjerast i løpet av kort tid.

Området vi ynskjer å registrere er høgfjellet på båe sider av Eikesdalsvatnet, Eikesdalen og til Lesja

grense.

Budsjett:

Intervju, registrering og kartarbeid kr. 40 000.

Finansiering:

Nesset Fjellstyre kr. 10 000

Utviklingsfondet kr. 15 000

Miljøfondet kr. 15 000

Kr. 40 000



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 5/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Tråkkemaskin - Eresfjord IL 
 

Vedlegg 
1 Miljøfondet 2017 - søknad om tilskudd - ny tråkkemaskin 
2 Særutskrift Eresfjord idrettslag - tilskudd til tråkkemaskin 
3 Særutskrift Tilskudd fra Miljøfondet - Tråkkemaskin - Eresfjord IL - MF sak 09 2017 

 

Rådmannens innstilling 
Miljøfondet har i sak 06/18 gitt tilsagn om kr 40 000 i tilskudd til ny tråkkemaskin.  

Miljøfondet bevilger i tillegg kr 20 000 i tilskudd.  

Miljøfondet vil i 2020 ta stilling til om det skal gis ytterlig tilskudd til prosjektet.  

 

Saksopplysninger 
Eresfjord idrettslag har planer om å bytte ut tråkkemaskin ved Vistdalheia skisenter.  I 2017 ble 
det søkt om kr 200 000 i tilskudd.  Miljøfondet har behandlet søknaden i;  

 Møte 06.09.2017, sak 09/17, med følgende vedtak: 

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

 
 Møte 31.08.2018, sak 06/18, med følgende vedtak: 

Viser til søknad 01.05.2017 fra Eresfjord idrettslag og sak 09/17 – Miljøfondet. 

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

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

 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2017/503-9 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Vurdering 
Miljøfondet har i budsjettet for 2019 satt av kr 80 000 til fordeling til lag og foreninger.   

Saksbehandler har vært i kontakt med idrettslaget og avklart at det ikke foreligger konkret planer 
om kjøp av tråkkemaskin i løpet av 2019.   

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 1

Miljøfondet - søknad (KF-529)
Referansenummer: QW3PMF

Registrert dato: 01.05.2017 11:08:48

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

Tråkkemaskinen på Vistdalsfjellet begynner å bli gammel og vedlikeholdskostnadene er blitt så høye at det nå vil
lønne seg å kjøpe ny maskin. Denne sesongen sto maskinen i over en måned pga. vedlikehold. Reguleringsplanen
for utvidelsen av skisenteret er også snart ferdig og vi ønsker nå å kjøpe en maskin som er egnet for en fremtidig
utvidelse av skisenteret. Samtidig skal den ikke være større enn at den egner seg godt til å flyttes slik at den kan
benyttes også andre steder i kommunen, slik som Skjortarennet, Storfjellrennet osv.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Eresfjord og Vistdal IL. Begge lag har vedtatt på sine årsmøter at vi skal
jobbe med å få på plass finansieringen av ny maskin. Slik vi ser det vil det ikke bli kjøpt ny maskin før i 2018, men
vi jobber nå med å få på plass finansieringen.
Dette er et prosjekt som vil komme hele kommunen til gode da det nå er vedtatt at Vistdalsheia skal være et felles
skisenter for hele kommunen. Siden det er et snøsikkert område ser vi også at det blir brukt av folk utenom
kommunen også. Det er derfor viktig at vi har pålitelig utstyr slik at vi kan holde løypene åpne hele sesongen.
Søker her om 200000 kroner i støtte, men ser for oss utbetalingen fordelt over flere år, gjerne 5 -6 år. Dersom vi får
tilsagn om støtte kan vi få lån i Nesset Sparebank eller Mardølafondet.
Kan gjerne komme på et møte for å komme med en nærmere beskrivelse av prosjektet dersom det er ønskelig.

Søknadssum

200000

Kostnader og finansiering av tiltaket
Kostnadsoverslag

Spesifiser Beløp [kr]

Ny tråkkemaskin 1200000 
 Sum: 1 200 000,00 
Finansieringsplan



Miljøfondet - søknad (KF-529) - side 2

Spesifiser Beløp [kr]

Salg gammel maskin 250000 
Tippemiddler 250000 
Miljøfondet 200000 
Momskompensasjon 60000 
Egenkappital 300000 
Gjensidigefondene/utviklingsfondet/kraftfondet 140000 
 Sum: 1 200 000,00 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

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

 
 
 
 

Eresfjord idrettslag - tilskudd til tråkkemaskin - Miljøfondet 
 

Vedlegg 
1 Miljøfondet 2017 - søknad om tilskudd - ny tråkkemaskin 

 

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

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017 

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

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/503-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



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



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

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

 
 
 
 

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

Vedlegg 
1 Særutskrift Eresfjord idrettslag - tilskudd til tråkkemaskin 

 

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

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

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

 

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

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 31.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 31.08.2018 

Viser til søknad 01.05.2017 fra Eresfjord idrettslag og sak 09/17 – Miljøfondet. 

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

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

 

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

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/503-6 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
 

 

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

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

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

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

 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 6/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Svartvassbu - DNT Romsdal 
 

Vedlegg 
1 Søknad 
2 Miljøfondet  - søknad om tilskudd 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til søknad av 16.04.2019. 

Miljøfondet gir kr 15 000 i tilskudd til DNT Romsdal til dekning av utgifter knyttet til renovering 
av Svartvassbu. 

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 
DNT Romsdal søker om kr 30 000 i tilskudd fra Miljøfondet til utbedring av turisthytta og 
montering av nye vedovner. Total kostnad for oppgradering av hyttene er kr 65 000.  

 

Søker: DNT Romsdal ved kontaktperson Arnstein Salthammer Eide.  

Søknadssum - 
Miljøfondet: 

Kr. 30 000 

Søknaden gjelder:  

 

Oppgradering av Svartvassbu med bl.a. to nye vedover, materialer til ny 
yttervegg og nytt gasskjøkken for å tilfredsstille de nyeste brannkravene.  

Kostnadsoverslag: 64 880 

 

Miljøfondet kan gi inntil 40 % i tilskudd, dvs inntil kr 26 000.    

 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2019/519-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Vurdering 
DNT Romsdal bidrar mye for at folk kan utøve friluftslivsaktiviteter i Nesset.  Miljøfondet har for 
2019 ei samlet tilskuddsramme på kr 80 000. Saksbehandler foreslår at det det gis kr 15 000 i 
tilskudd 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Søknad Miljøfondet
Nesset Kommune

Svartvassbu
Søknadssum kr. 30.000,- 

16.04.2019



Søker
DNT Romsdal
Idrettsveien 2
6413 Molde
Tlf: 71218202
E-post: dntromsdal@dnt.no

Kontaktperson: Arnstein Salthammer Eide
Tlf: 41666108
E-post: arnstein.eide@dnt.no

mailto:dntromsdal@dnt.no
mailto:arnstein.eide@dnt.no


Svartvassbu
• Svartvassbu er en hytte på 900 meters høyde i Nesset Kommune. Hytta har 12 sengeplasser og har opplevd en eventyrlig økning 

i besøk siste årene. Fra 106 overnattingsdøgn i 2015 til 331 overnattingsdøgn i 2018. Trafikkveksten er både sommer og vinter. 
Svartvassbu er den siste hytta på «Romsdalstien», en 5-dagerstur i Rauma og Nesset-fjella.

• Svartvassbu fikk i 2018 bygd ny utedo på dugnad, men trenger før sommersesongen 2019 mer oppgradering. For å bedre 
inneklimaet i hyttene ønsker vi å montere to luftsolfangere som øker temperaturen i hytta og som skifter ut lufta i hytta på et 
par timer ved hjelp av solenergi. I tillegg må vi kle inn «værveggen» på den ene hytta og det er behov for 2 nye gasskjøkken for å 
tilfredsstille de nyeste brannkravene.

• Vedovnene på hytta er gamle og det er ønskelig med to nye Jøtul 602 som vil redusere vedforbruket kraftig.

• Se søknadssum, budsjett og finansieringsplan på neste side.



Budsjett og finansiering
Svartvassbu



«Værveggen« på 
sikringshytta

Ny safe og nytt 
sengetøy kom opp i 

2018. Madrasser 
kommer i 2019.

SolarVenti luftsolfanger 
monteres 2019. Skal kunne 

skifte ut luften i hytta på ca. 2 
timer og gi en 

temperaturøkning i forhold til 
utetemperatur på opp til 15 

grader.



Ovnene på begge hyttene er gamle og bruker mye 
ved. Nye Jøtul 602 vil kunne redusere 

vedforbruket kraftig.



Miljøfondet - søknad (KF-529)

Referansenummer: Q4RAK6 Registrert dato:16.04.2019 11:25:15

Antall vedlegg: 1

Innledning

Søker

Navn

DNT Romsdal
Adresse

Idrettsveien 2
Postnummer

6413
Poststed

MOLDE
Kontaktperson

Arnstein Salthammer Eide
E-postadresse

arnstein.eide@dnt.no
Bankkonto

96502031853
Generelt om tiltaket

Søknaden gjelder

A lån 

B tilskudd 

A stipend 

Kort beskrivelse av tiltaket

Det er planlagt en større dugnad på Svartvassbu i midten av juni og det er behov for noe oppgradering og nytt utstyr 
før sommersesongen starter for fullt. Se mer detaljer i vedlegg. 
Søknadssum

30000

Kostnader og finansiering av tiltaket

Kostnadsoverslag

Spesifiser Beløp [kr]

2 stk SolvarVenti luftsolfanger 6000
Materiale til "værveggen" 5000
2 stk nye Jøtul 602 vedovner 22000
2 stk nye gasskjøkken 5000
Dugnad 10880
Annet 16000

64880



Finansieringsplan

Spesifiser Beløp [kr]

Søknadssum 30000
Dugnad 10880
Egne midler 10000
Annen finansiering 14000

64880

Vedlagt dokumentliste

2019-04-16 - Søknad Miljøfondet.pptx



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 7/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Eresfjord Classic - Eresfjord idrettslag 
 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til Eresfjord Classic 

 

Rådmannens innstilling 
Vises til søknad 29.04.2019 fra Eresfjord idrettslag. 

Søknad om kr 6000 i tilskudd fra Miljøfondet for å dekke kostnader med sykkelløpet Eresfjord 
Classic imøtekommes ikke. Miljøfondet gir ikke generelt driftstilskudd for gjennomføring av 
arrangement.  

 

 

Saksopplysninger 
 

Søker: Eresfjord idrettslag ved Tor Erik Aarstad 

 

Søknadssum - 
Miljøfondet: 

Kr 6000 

 

Søknaden gjelder:  

 

Idrettslaget ønsker å arrangere Eresfjord Classic og søker om tilskudd til 
dekning av premier og påmeldingsavgift for deltakere i aldersklassen 0- 
11 år.  

 

Kostnadsoverslag: Kr 20 500  

 

 

Vurdering 
Miljøfondet har ikke prioritert søknader der tilskudd skal bidra til å dekke driftskostnader for 
arrangement.  Saksbehandler vil påpeke at Eresfjord Classic er et sommerarrangement som gir 
mye positiv omtale for sykkelbygda Eresfjord.  

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2019/551-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Miljøfondet - søknad (KF-529)

Referansenummer: 4KG2KV Registrert dato:29.04.2019 20:38:32

Innledning

Søker

Navn

Eresfjord IL

Adresse

Øveråsvegen 113

Postnummer

6470

Poststed

ERESFJORD

Kontaktperson

Tor Erik Aarstad

E-postadresse

teaarstad@hotmail.com

Bankkonto

41060501058

Generelt om tiltaket

Søknaden gjelder

A lån 

B tilskudd 

A stipend 

Kort beskrivelse av tiltaket

 

Eresfjord idrettslag ønsker også i år arrangerer Eresfjord Classic Dette er et arangement for folk flest, enten om du 

liker sykkel, rulleski eller løping – vi har arrangement for alle i familien. ! 



For at vi skal kunne tilby god kvalitet, samt premiere store og små, er vi avhengig av midler utenfra Vi har et fokus på 

premiering av den yngre garde. Nytt av året er at vi arrangerer et egen Classic Junior for de mellom 0 og 11 år.Til nå, 

har vi vært så heldige å kunne tilby gavepremier til absolutt alle barn som har deltatt på våre arrangement – takket 

være tidligere bidrag. 

 

Et evt bidrag fra dere vil gå til å dekke opp premier til de yngste samt kostnadene til påmeldingen.

Søknadssum

6000

Kostnader og finansiering av tiltaket

Kostnadsoverslag

Spesifiser Beløp [kr]

Påmelding 2500

Annonsering 5000

Premiering 5000

Innkjøp mat/drikke og diverse 5000

Vakter 3000

20500

Finansieringsplan

Spesifiser Beløp [kr]

Påmelding 7500

Miljøfondet 6000

Sponsormiddler/egne middler 7000

20500



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 8/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Autobelay i klatrevegg - Eresfjord IL 
 

Vedlegg 
1 Søknad  om tilskudd til Autobelay i klatreveggen i Nessethallen 
2 Søknadsbrev 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til søknad av 30.04.2019. 

Miljøfondet gir kr 15 000 til klatregruppa i Eresfjord idrettslag for kjøp av Autobalay.   

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 
Søker: Klatregruppa i Eresfjord idrettslag ved Bjørn Magne Øverås 

Søknadssum - 
Miljøfondet: 

Kr 16 000 

Søknaden gjelder:  

 

Innkjøp av Autobelay i klatreveggen i Nessethallen.  I søknaden er det 
beskrevet følgende:  

ei «sikringssnelle» med eit band som du kan klipse deg innpå under 
klatring og 
dermed bli automatisk sikra. (kan minne om same system som eit 
sikkerhetsbelte i ein bil) 
Vanlegvis blir du sikra med tau av ein anna lagkompis når du klatrer. 

Som elles under all klatring i klatreveggen kreves det at 
det er klatrevakt tilstades også under bruk av Autobelay 
 

Kostnadsoverslag: Kr. 39 000 

 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2019/559-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Det er  klatregruppa i Eresfjord I.L som har; 

 tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS samt organisering av aktiviteten i 
klatreveggen. Det er laga eigne prosedyrer og system for dette. 

 ansvaret for klatreseler, tau og anna utstyr som blir brukt i klatreveggen. 
Ein slik Autobelay blir dermed ein del av utstyret. 

 

Vurdering 
Dette er et positivt tiltak som saksbehandler oppfatter vil bidra til å gjøre det litt enklere å være 
sikringsvakt. Selv om tiltaket ikke konkret vil være i Eresfjord eller Eikesdal er det klatregruppa 
idrettslaget i Eresfjord som har klatrekompetansen og ansvaret for sikkerheten i klatreveggen. Av 
den grunn mener saksbehandler at søknaden kan prioriteres. Saksbehandler foreslår at det gis kr. 
15 000 i tilskudd.    

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Miljøfondet - søknad (KF-529)

Referansenummer: BQHYB8 Registrert dato:30.04.2019 14:07:50

Antall vedlegg: 1

Innledning

Søker

Navn

Klatregruppa i Eresfjord I.L.
Adresse

Neråsvegen 60
Postnummer

6470
Poststed

ERESFJORDEresfjord
Kontaktperson

Bjørn Magne Øverås
E-postadresse

bjornma@outlook.com
Bankkonto

41064047653
Generelt om tiltaket

Søknaden gjelder

A lån 

B tilskudd 

A stipend 

Kort beskrivelse av tiltaket

Søknad tilskott Autobelay i klatreveggen Nessethallen. 
Sjå vedlegg.
Søknadssum

16000

Kostnader og finansiering av tiltaket

Kostnadsoverslag

Spesifiser Beløp [kr]

Sum total 39000

39000

Finansieringsplan

Spesifiser Beløp [kr]

Sum finansiering 39000

39000



Vedlagt dokumentliste

Søknad Miljøfondet autobelay 2019.pdf



 

 Side 1 
 

KLATREGRUPPA I ERESFJORD IL 

30/4-2019 
 
 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 
Nesset kommune 
 
 
Søknad om støtte for innkjøp  av Autobelay i klatreveggen i Nessethallen 
 
 
Klatregruppa i Eresfjord I.L. ønskjer Miljøfondet med på eit spleiselag for innkjøp av 
Autobelay i klatreveggen i Nessethallen. Romsdalsbanken har allereie innvilga kr 10.000,- 
 
Dette er ei «sikringssnelle» med eit band som du kan klipse deg innpå under klatring og 
dermed bli automatisk sikra. (kan minne om same system som eit sikkerhetsbelte i ein bil)  
Vanlegvis blir du sikra med tau av ein anna lagkompis når du klatrer. 
 
Som elles under all klatring i 
klatreveggen kreves det at 
det er klatrevakt tilstades 
også under bruk av 
Autobelay. 
 
 
 
 
Både klatreveggen i Molde og på Tindesentret på Åndalsnes har dei slike «selfbelay-system». 
 
Prisen på ei slik snelle er rundt kr.30.000,- I tillegg kjem årleg kontroll som utgjer om lag 
kr.3000,- Vi må også pårekne noen utgifter under første gongs montering oppe i veggen, 
anslagsvis kr.6000,- 
 
Finansiering: 
 
Autobelay N kr 
Innkjøp 30 000 
Montering 6000 
Kontroll år 1 3000 
Sum kostnad 39 000 
    
Romsdalsbanken 10 000 
Miljøfondet 16 000 
Egne midlar/dugnad 13 000 

 39 000 



 

 Side 2 
 

KLATREGRUPPA I ERESFJORD IL 

 
 
 
 
 
Her ser du eit eksempel på ein Autobelay slik den er 
festa i botnen av klareveggen. 
 
 
Litt meir om klatreveggen kan du lese her. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om klatregruppa: 
Det er klatreguppa i Eresfjord I.L.som har tatt på seg ansvaret for sikkerhet og HMS samt 
organisering av aktiviteten i klatreveggen. Det er laga eigne prosedyrer og system for dette. 
Vi har også ansvaret for klatreseler, tau og anna utstyr som blir brukt i klatreveggen.  
Ein slik Autobelay blir dermed ein del av utstyret. 
Det er laga ein signert avtale mellom klatregruppa og Nesset kommune. Denne må fornyast 
med nye Molde frå 2020. 
 
For å klatre må det vere klatrevakt tilstades. Desse stiller opp på dugnad. I dag er det fire 
slike frå Eresfjord og ein frå Eidsvåg.  Klatreveggen er åpen 2 timar på kveldstid på tirsdag og 
torsdag samt at eresfjordingane har eigen dag på onsdag. All aktivitet i Nessethallen er 
gratis. 
Sia klatreveggen åpna i oktober 2017 er det registrert 1774 besøk i klatreveggen, barn, 
foreldre, ungdom og andre vaksne. 
Det er 41 deltakere som har gjennomført brattkortkurs og topptaukurs i denne perioden.  
 
Håper Miljøfondet kan bidra i dette spleiselaget saman med Romsdalsbanken.  
Slik at vi kan få kjøpt og montert ein slik Autobelay.  
 
Helsing 
Klatregruppa i Eresfjord I.L. 
Bjørn Magne Øverås 
Neråsvegen 60 
6470 Eresfjord. 
971 62499 
 

https://eresfjord.no/lag_org/_eresfjord_i_l_/klatreveggen_i_nessethallen/


 

 Side 3 
 

KLATREGRUPPA I ERESFJORD IL 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 9/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Uteområde ved fergekaia - Øverås Grendalag 
 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til utbedring av område rundt fergekaia på Øverås 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til søknad av 29.04.2019. 

Miljøfondet gir kr 5000 i tilskudd til Øverås grendalag for opparbeidelse av uteområdet ved ved 
fergekaia på Øverås 

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 
 

Søker: Øverås grendalag ved Tor Erik Aarstad 

Søknadssum - 
Miljøfondet: 

Kr 6000 

Søknaden gjelder:  

 

Grendalaget vil utbedre området ved fergekaia med å anskaffe et nytt 
bord, og lage plen/ uteområde. 

Kostnadsoverslag: Kr 14 400 

 

Miljøfondet har tidligere gitt tilskudd til Øverås Grendalag for prosjekt ved badestranda 

- MF-sak 06/08, badestrand 
- MF-sak 05/10, Utvidelse av badestrand/naust 
- MF-sak 07/13, Grillhytte 

 

 

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2019/548-2 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Vurdering 
Uteområde ved kaia brukes av både beboere på Øverås og turister. Miljøfondet har som nevnt 
ved flere anledninger gitt tilskudd for opparbeidelse av området.   Saksbehandler foreslår at det 
gis kr 5000 i tilskudd fra Miljøfondet  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



Miljøfondet - søknad (KF-529)

Referansenummer: WRG6FY Registrert dato:29.04.2019 12:49:14

Innledning

Søker

Navn

Øverås Grendalag

Adresse

Øveråsvegen 113

Postnummer

6470

Poststed

ERESFJORD

Kontaktperson

Tor Erik Aarstad

E-postadresse

teaarstad@hotmail.com

Bankkonto

41064029108

Generelt om tiltaket

Søknaden gjelder

A lån 

B tilskudd 

A stipend 

Kort beskrivelse av tiltaket

Ønsker å fortsette å utbedre området ved fergekaia. Området blir flittig brukt av innbyggere både på Øverås og 

resten av Eresfjord samt av hytteturister og folk på gjennomreise. Regner med at aktiviteten vil øke nå etter som 

hyttefeltet på øverås bygges ut. 



2 av våre 3 utebord måtte kaserers nå i vinter og ønsker derfor å kjøpe inn ett nytt bord. Vi må og kjøpe inn et par 

lass med jord for å utbedre plen/uteområdet. Her vil det bli behov for bruk av traktor og minilaster/gravemaskin. 

Søknadssum

6000

Kostnader og finansiering av tiltaket

Kostnadsoverslag

Spesifiser Beløp [kr]

Utebord 4200

Jord 3000

Traktor 4 timer 1600

Gravemaskin/minilaster 4 timer 1600

Arbeid 20 timer 4000

14400

Finansieringsplan

Spesifiser Beløp [kr]

Miljøfondet 6000

Dugnad/egenkapital 8400

14400



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 10/19 27.06.2019 

 
 
 
 

Miljøfondet 2019 - Restauering av kvilebrakke - Nesset Fjellstyre 
 

Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til restaurering av kvilebrakke på Aursjøen 
2 Kostnader og finansieirng 
3 Bilde 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til søknad av 18.12.2018. 

Miljøfondet gir kr 15 000 i tilskudd til Nesset fjellstyre til dekning av utgifter med å restaurere ei 
lita transportabel kvilebrakke som har stått ved Tippen, nord for Aursjødemningen.  

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 
Nesset fjellstyre søker om kr 30 000 i tilskudd fra Miljøfondet til utbedring av turisthytta og 
montering av nye vedovner. Total kostnad for oppgradering av hyttene er kr 65 000.  

 

Søker: Nesset fjellstyre ved Dag Ringstad  

Søknadssum - 
Miljøfondet: 

Kr. 15 000 

Søknaden gjelder:  

 

Restaurering av ei lita transportabel kvilebrakke som skal plasseres i 
området mellom den gamle boligbrakka og den gamle verkstedshallen 
ved Aursjøen.  

Kostnadsoverslag: Kr 50 000 

 

Miljøfondet kan gi inntil 40 % i tilskudd, dvs inntil kr 20 000.    

Arkiv: :242 

Arkivsaksnr: 2018/1624-3 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 

 

Vurdering 
Saksbehandler foreslår at det gis kr 15 000 i tilskudd til gjennomføring av prosjektet.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



14.12.2018

Innledning

Søker

Navn

Nesset Fjellstyre

Adresse

v/Dag Ringstad

Postnummer

6470

Poststed

ERESFJORD

Kontaktperson

Dag Ringstad

E-postadresse

nesset@fiellstyrene.no

Bankkonto  6

41066305544

Generelt om tiltaket

Søknaden gjelder

tilskudd

Kort beskrivelse av tiltaket 6

Miljøfondet -søknad  (KF-529)

i
i , ,

. [ :::-; i ”» .liil

H duh/4093291

'

Nesset Fjellstyre har tidligare restaurert ei boligbrakke som står ved Aursjødemninga.

Den er frå tidleg 1950  talet, brukt under Aurautbygginga. Denne vert i dag nytta til

informasjonsplakatar om Aursjøen, anleggstida, seterdrift, jakt, fiske m.m. Omlag 300-

400  personar skriv  seg inn i  gjesteboka kvart  år.  Brakka  er  open  og besøk er gratis.

Søknadssum

15000

httpszl/skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FormPage?wizardid=3661&resultsetindex=1&externalid=1543&languagecode=nb&acceptedPrivacyStat... 1/1



14.12.2018 Miljøfondet  -  søknad (KF-529)

Nesset Fjellstyre har tidligare restaurert ei boligbrakke som star ved Aursjødemninga. Den er fra tidleg 1950
talet brukt under Aurautnygginga. Denne vert i dag nytta til informasjonsplakatar om Aiirsjoen anlet'jg'jstirla
seterdritt, jakt, fiske m.m. Omlag 300—400 personar skriv seg inn i gjesteboka kvart ar. Brakka er open od beam

er gratis.

Nesset Fjellstyre ynskjer a utvide utstillinga ved a restaurere ei lita transportabel kvilebrakke som tidligare stod

ved Tippen, nord for Aursjødemninga. Den vart flytta etter kvart som anleggsarbeidet vart flytta. Det er grunn til a
tru at denne vart nytta under Takrenneutbygginga sist pa  1950  talet. Den er tenkt plassert i omradet mellom den

gamle boligbrakka og den gamle verkstadhallen som og er fra Aurautbygginga.
Det er og planar om a flytte den gamle Tverrbergnytta til same omradet. Det var den tyr-ste trenytta som vart bygt
i omradet til bruk forjakt. Den er det Romsdalsmuseet som har ansvar for i dagAlle desse bygningene val utgjere

eit bygningsmiljø som kanskje vil ta folk til a stoppe opp. Dette er omlag 100  m fra den gamle Tunnelnrakka som
i dag vert nytta til Turisthytte.
Kvilebrakka er omlag 2,5 x 2 m og har svært enkel standard, Planen er a innreie den slik den var med ein liten

vedovn, ein benk, og eit klaftebord. Vil og henge opp nokre bilder av brakka slik ho vart nytta under anleggstida

mm *

httpszl/skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FormPage?wizardid=3661&resultsetindex=1&e'xternalid=1543&languagecode=nb&acceptedPrivacyStat... 1/1



Kostnader og finansiering.

Kostnader:

Vindu

Omn, brukt

Takpapp

Trematerial

Diverse, lim, spiker, hengsler m.m.

Arbeid

Flytting

Administrasjon, transport, tomtearbeid

Fotoutstilling

Finansiering:

Statkraft, flytting

Utviklingsfondet

Miljøfondet

Fjellstyret

Eresfjord, 14.12.2018

Nesset Fjellstyre

Jiu», %44
Dag Ringstad

Sekn

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Kr

kr.

kr.

kr.

kr.

Kr

2000

2000

1000

7000

2000

12000

10000
9000

5000
.  50000

10000

20000

15000
5000

.  50000
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