
Rabatter og bidragssatser for de bruksberettigede i Veldre Almenning 
 

 

Generelle betingelser 
1. Det ytes ikke rabatter eller bidrag til andre formål enn de som tilfredsstiller de bruksberettigede eiendommers 

jordbruksmessige behov. 
2. Det ytes ikke bidrag til trelast kjøpt utenom Byggmakker Skattum, avd. Ringsaker. (Unntatt kasser). 
3. Nybygg og vedlikeholdsarbeid skal utføres fagmessig. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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.   

7. 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 allmen-

ningen korrigert for avskrivning. 
 

Bruksrettsrabatter: 
1. Det ytes 45 % bruksrettsrabatt på trelast fra RingAlm Tre AS. Bruksrettsrabatten gis i tillegg til den storkunde- 

rabatten allmenningen har framforhandlet med Byggmakker Ringsaker på vegne av de bruksberettigede. 
2. På impregnerte gjerdestolper: ÷38 %. 
3. På limtre og takstoler bestilt gjennom Ring AlmTre AS gis det -20 %. Faktura må sendes allmenningskontoret 

som etterbetaler rabatt. 
4. På skogsved -20 %. 
5. Det ytes 40 % rabatt på kutter- og sagflis avhentet RingAlm Tre AS. 

6.  

Erstatninger og bidrag: 
1. Godkjente papptak (etter oppmåling) kr 15,- pr. m2. 
2. Takstein, taksteinsplater og alle godkjente bølgeplater til tak, også tak på ferdighus (Etter oppmåling)  kr 35,-     

pr. m2.  
3. Det ytes 20 % bidrag på transport- og lagringskasser fra produsent. (Kassene kjøpes og betales til produsent / 

leverandør og kopi av faktura sendes allmenningen). 

 

 

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. 

 

 

Eiendomsoverdragelser og endringer av stemmerett meldes skriftlig til allmenningskontoret        
omgående. 
 

 


