
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 09.05.2014 

Tidspunkt: 09:30 – 11:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bjørg Anne Vike Leder  

Aslak Nerås Nestleder  

Toril Melheim Strand Medlem  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Rune Hallgeir Finnset MEDL  

Rolf Jonas Hurlen Medlem  

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Siw Maridal Bugge Rune Hallgeir Finnset   

Kari P. Øverås (Sak 06/14 og 12/14)  

 

Merknader 

Møtedatoen ble utsatt fra 2. til 9.mai 2014. 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Hogne Frydenlund Miljøvernleder/møtesekretær 
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Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 

 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/14 Årsmelding 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og 

Eresfjord 

 2010/387 

PS 3/14 Budsjett 2014 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2009/471 

PS 4/14 Eikesdal skiskyttarlag - Asfaltering - MF sak 27 2013  2013/342 

PS 5/14 Nikolai Finset - Utedo ved Slette - Miljøfondet  2014/342 

PS 6/14 Nordre del av Eikesdalsvatnet grunneigarlag - Steinkai - 

Miljøfondet 

 2014/343 

PS 7/14 Eikesdal grunneigarlag - Betalingsautomat - Miljøfondet  2014/312 

PS 8/14 Eresfjord IL - Renovering av løypebanen - Miljøfondet  2014/214 

PS 9/14 Eresfjord IL - Sykkelrittet "Eresfjord Grand Prix 2014 " 

- Miljøfondet 

 2014/162 

PS 10/14 Eresfjord Musikklag - Instrumenter - Miljøfondet 021/13  2013/941 

PS 11/14 Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og sjøsikkerhet - 

Miljøfondet 024/13 

 2013/888 

PS 12/14 Eresfjord folkehøgskole as - Intensjonsavtale om støtte - 

Miljøfondet 

 2014/272 

PS 13/14 Handelslagets venner - Fiber og tv ved Coop Eresfjord - 

Miljøfondet 

 2014/341 

PS 14/14 Eresfjord IL - Bokprosjekt "Klatring i Eresfjord" - 

Miljøfondet 021/13 

 2009/1236 

 

 

PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Protokoll fra møte den 4.11.2013 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Protokoll fra møte den 4.11.2013 ble godkjent og signert. 
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PS 2/14 Årsmelding 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding og regnskap 2013 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes. 

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Styret for Miljøfondet takker sekretariatet for godt arbeid.  

Miljøfondet har gitt tilskudd til mange gode tiltak. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Styret for Miljøfondet takker sekretariatet for godt arbeid.  

Miljøfondet har gitt tilskudd til mange gode tiltak. 

 

Årsmelding og regnskap 2013 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes. 

 

 

 

PS 3/14 Budsjett 2014 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

 Budsjett 2013  Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2013 

- Renteinntekter 178 000 

 

 

 

 

 

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 % **    18 000 

Tilskuddsramme kr 127 

000.  

Gjenstående finansiering kr 

65 000 - turvei til 

Mardalsfossen.  

- 30 000 i 2014 

- 35 000 i 2015   

 Kr 97 000 - Tilskuddsramme i 

2014. 
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Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling 

 

Merknad: 

Styret for Miljøfondet ber om en generell orientering om plassering av fondskapitalen og 

renteinntekter. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

 Budsjett 2013  Miljøfondet 

Grunnlag, rente 2013 

- Renteinntekter 178 

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 % **    18 000 

Tilskuddsramme kr 127 

000.  

Gjenstående finansiering 

kr 65 000 - turvei til 

Mardalsfossen.  

- 30 000 i 2014 

- 35 000 i 2015   

 Kr 97 000 - 

Tilskuddsramme i 2014. 

 

 

 

Merknad: 

Styret for Miljøfondet ber om en generell orientering om plassering av fondskapitalen og 

renteinntekter. 

 

 

PS 4/14 Eikesdal skiskyttarlag - Asfaltering - MF sak 27 2013 

Rådmannens innstilling 

Det vises MF-sak 27/13 og ny søknad datert 27.03.2014. 
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Miljøfondet gir kr 12 000 i tilskudd til asfaltering av tilkomst og standplass  

 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 

utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom 

kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

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

 

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

 

Krav om utbetaling av tilskudd må være fremmet innen 2 år fra tilsagnsdato. Tilskuddet kan 

utbetales mot dokumenterte utgifter. Tilskuddet kan reduseres forholdsmessig dersom 

kostnadene blir lavere enn kostnadsoverslaget tilsier. 

 

 

 

PS 5/14 Nikolai Finset - Utedo ved Slette - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 18.03.2014. 

 

Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til bygging av utedo ved Slette.  

 

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  

Styret satte fram følgende forslag til vedtak: 

 

Miljøfondet er positivt til tiltaket, men Miljøfondet gir ikke tilskudd til privatpersoner for 

bygging av anlegg mv. Miljøfondet anbefaler å søke samarbeid med en organisasjon som 

kan fremmes søknad om tilskudd fra Miljøfondet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Miljøfondet er positivt til tiltaket, men Miljøfondet gir ikke tilskudd til privatpersoner for 

bygging av anlegg mv. Miljøfondet anbefaler å søke samarbeid med en organisasjon som kan 

fremmes søknad om tilskudd fra Miljøfondet. 
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PS 6/14 Nordre del av Eikesdalsvatnet grunneigarlag - Steinkai - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 17.03.2014 fra Nordre del av Eikesdalsvatnet grunneigarlag.  

 

Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til bygging av ny steinkai på Vike 

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Bjørg Anne Vike og Aslag Nerås ble erklært inhabile og deltok ikke i behandlingen av saken.  

 

Kari P. Øverås deltok under behandlingen.  Toril M Strand valgt som møteleder: 

 

Styret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Det vises til søknad av 17.03.2014 fra Nordre del av Eikesdalsvatnet grunneigarlag.  

 

Miljøfondet gir kr 30 000 i tilskudd til bygging av ny steinkai på Vike. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Det vises til søknad av 17.03.2014 fra Nordre del av Eikesdalsvatnet grunneigarlag.  

 

Miljøfondet gir kr 30 000 i tilskudd til bygging av ny steinkai på Vike. 

 

 

 

PS 7/14 Eikesdal grunneigarlag - Betalingsautomat - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.03.2014 fra Eikesdal Grunneigarlag. 

Miljøfondet gir kr 20 000 i tilskudd til betalingsautomat. Miljøfondet anser at dette er et tiltak 

som gjør det enklere å få inn bompenger som kan nyttes til dekning av utgifter knyttet til 

vedlikehold av veien. Av den grunn prioriteres søknaden.   

 

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  

Styret for Miljøfondet satte fram følgende forslag til vedtak: 

Det gis ikke tilskudd fra Miljøfondet betalingsautomat fordi søknaden ikke ligger innenfor 

formålet til Miljøfondet.  
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Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Det gis ikke tilskudd fra Miljøfondet til betalingsautomat fordi søknaden ikke ligger innenfor 

formålet til Miljøfondet.   

 

 

 

PS 8/14 Eresfjord IL - Renovering av løypebanen - Miljøfondet 

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.   

 

 

 

PS 9/14 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. 
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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. 

 

 

 

PS 10/14 Eresfjord Musikklag - Instrumenter - Miljøfondet 021/13 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 20.09.2013  fra Eresfjord Musikklag.  

  

Miljøfondet gir kr 5 000 til innkjøp av instrumenter og Miljøfondet gir i tilskudd dekning av 30 

% av deltakeravgifta, inntil 1000 kr, for barn som deltok/deltar på sommerkurs i 2013/2014. 

 

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 20.09.2013 fra Eresfjord Musikklag.  

  

Miljøfondet gir kr 5 000 til innkjøp av instrumenter og Miljøfondet gir i tilskudd dekning av 30 

% av deltakeravgifta, inntil 1000 kr, for barn som deltok/deltar på sommerkurs i 2013/2014. 

 

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 
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PS 11/14 Eresfjord Småbåtlag - Båtkultur og sjøsikkerhet - Miljøfondet 

024/13 

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.   

 

 

 

PS 12/14 Eresfjord folkehøgskole as - Intensasjonsavtale om støtte - 

Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

 

 

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Toril Melheim Strand ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.  

 

Styret for Miljøfondet satte fram følgende forslag til vedtak: 

Det vises til intensjonsavtale. Miljøfondet avsetter kr 30 000 i 5 år, fra og med 2015 til 

2020. 

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Det vises til intensjonsavtale. Miljøfondet avsetter kr 30 000 i 5 år, fra og med 2015 til 2020. 

 

 

 

PS 13/14 Handelslagets venner - Fiber og tv ved Coop Eresfjord - Miljøfondet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 19.03.2014. 
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Miljøfondet gir ikke tilskudd til installering av fiberkabel og kjøp av Tv på kafeen ved Coop 

Eresfjord. 

  

 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Styret for Miljøfondet satte fram følgende forslag til vedtak: 

 Det vises til søknad av 19.03.2014.  

Miljøfondet gir kr 10 000 i tilskudd til installering av fiberkabel og kjøp av Tv på kafeen 

ved Coop Eresfjord. 

 

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. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Det vises til søknad av 19.03.2014.  

Miljøfondet gir kr 10 000 i tilskudd til installering av fiberkabel og kjøp av Tv på kafeen ved 

Coop Eresfjord. 

 

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 

 

 

 

PS 14/14 Eresfjord IL - Bokprosjekt "Klatring i Eresfjord" - Miljøfondet 

021/13 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 07.09.2013  fra Eresfjord idrettslag.  

Det gis kr 15 000 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til å gi ut 2. utgave av boka «Klatring i 

Eresfjord».  

 

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  

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

 

Styret for Miljøfondet satte fram forslag om tilskudd på kr 10 000 til prosjektet. 

 

Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Det vises til søknad av 07.09.2013 fra Eresfjord idrettslag.  

Det gis kr 10 000 i tilskudd til dekning av utgifter knyttet til å gi ut 2. utgave av boka «Klatring i 

Eresfjord».  

 

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 

 

 

 

 


