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Rabatter og bidragssatser for de bruksberettigede i Veldre Almenning
Generelle betingelser










Det ytes ikke rabatter eller bidrag til andre formål enn de som tilfredsstiller de bruksberettigede eiendommers jordbruksmessige behov.
De bruksberettigede nyter godt av rabatter som ligger i allmenningens kollektive storkundeavtale med Byggmakker
Ringsaker (Buvika), og det er bare ved kjøp der at bruksrettsrabatten trekkes direkte fra ved fakturering. Ved kjøp i
andre byggevareutsalg oppfordres det til å inngå individuell rabattavtale. Den bruksberettigede må legge ut for bruksrettsrabatten, men vil få denne refundert etter gjeldende satser. Nybygg og vedlikeholdsarbeid skal utføres fagmessig.

Det må søkes allmenningsstyret minst en måned i forkant av byggeprosessen for å oppnå bruksrettsytelser når de samlede ytelser (bruksrettsrabatt) det enkelte år overstiger kr. 5 000,-.
Likeså skal det sendes søknad ved større uttak av gjerdestolper. Skogsved bestilles før 1. september året før.
(Det kan ikke leveres tørr ved).
Vedtak om bruksrettsytelse har gyldighet i ett år. Dersom tiltaket det er søkt om bruksrettsytelser til tar lenger tid å
ferdigstille enn ett år, må det søkes om forlenget gyldighet det etterfølgende år.
Bidrag ved bygging av nye tak og utbedring av gamle tak (se under Erstatninger og bidrag) gis bare etter søknad/
melding til allmenningens oppmåler, Kjell Vidar Holmen 97 69 01 69
Melding/søknad sendes oppmåler innen 15.10. Bidrag gis kun én gang pr. år.
Gammel gjeld til allmenningen må være gjort opp nye ytelser kan påregnes. Gjeld til allmenningen renteberegnes i
henhold til morarenteloven.

Gjenoppbygging

Det ytes normalt ikke rabatter og bidrag når gjenoppbyggingen er dekket av forsikringer eller erstatninger. I spesielle tilfeller
kan det dog ytes bruksrettsrabatt. Hvis det som gjenoppbygges er større enn det som ble ødelagt og det ligger innenfor det
jordbruksmessige behov, eller andre særlige grunner tilsier det.

Frasalg av hus eller materialer

Blir hus eller materialer som det er gitt bruksrettsytelser til solgt, skal gitte rabatter og bidrag tilbakebetales til allmenningen
korrigert for avskrivning.

Bruksrettsrabatter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det ytes 45 % bruksrettsrabatt på trelast fra Byggmakker Ringsaker og fra andre leverandører. Ved kjøp utenfor
Bygg Makker Ringsaker (Næroset) er det et absolutt krav at det skal sendes dokumentert underlag med
sluttoppstilling i excel eller lignende, inkludert fakturakopier fra leverandør som vedlegg.
På impregnerte gjerdestolper: 45 % rabatt
På limtre og takstoler gis det 20 % rabatt. Spesifisert faktura må sendes allmenningskontoret som etterbetaler rabatten.
Nytt i 2019: Rabatt på massivtre, slipplaft og andre kompakte vegg- tak og gulvløsninger, forutsatt levert fra norsk
produsent: 20%
På skogsved -20 %.
Det ytes 40 % rabatt på kutter- og sagflis avhentet RingAlm AS.
Nyinnført i 2018: På grøfterør og deler opp til 200 mm gis det 30% rabatt/tilskudd. Kopi av faktura sendes allmenningen innen 01.12. Tak for ordningen er for allmenningens del satt til kr. 100.000 pr. år

8.

Andre bidragsordninger:

1. Godkjente papptak (etter oppmåling) kr 30- pr. m2.
2. Takstein, taksteinsplater og alle godkjente bølgeplater til tak, også tak på ferdighus (etter oppmåling) kr 50- pr. m2.

Hentedager kutterflis: Kutterflis han hentes tirsdag og fredag på Brumund Sag. Kutterflis og sagflis lesses på Buvika
hver dag kl. 09.30 - 10.00 og 12.30 - 13.00.

NB ! Eiendomsoverdragelser må meldes skriftlig til allmenningskontoret.
På vår hjemmeside: www.veldre-almenning.no kan man lese bl.a. bruksregler, rabatter og bidragssatser.
Der finner man også søknadsskjema angående bruksrettsytelser.

