GENERELLE BESTEMMELSER
VEDRØRENDE BIDRAG OG
RABATTER. 1.2.19

1.

2.

Rabatter og tilskudd gis ikke til andre formål enn de som tilfredsstiller de bruksberettigede
eiendommers jordbruksmessige behov.
Det kan, på ovennevnte betingelser, i løpet av året tas ut for inntil kr 30.000 i trelast
(før bruksrettsrabatt). Større uttak til nybygg og vedlikeholdsarbeider skal søkes i så god
tid at styret får behandlet søknaden før uttaket skjer. Søknad er gyldig i to år. Vedr. bidrag

trebesparende må det søkes på forhånd der bidraget forventes å overstige kr 10.000. Styret har
med virkning fra 1.01.07 vedtatt å innføre et gebyr på kr 1.000 ved materialuttak over
beløpsgrensene der det ikke foreligger forhåndsgodkjennelse fra allmenningen.
3.

Bruksrettsrabatt trelast: All trelast
(Ubehandlet, malt, listverk, limter utf., impregnert, gjerdepæl)
Det gis ikke rabatt på Kebony, Royalimpregnert og tilsvarende,
samt nedtørkede gulv og særlig kostbare paneler.
Bruksrettsrabatter flis:

75%

60 % på flis - inntil 800 lm3 pr. år

4.

Alle prosenttilskudd utbetales kun ved fremvisning av orginalfaktura, og regnes kun av
fakturabeløpet uten frakt og andre omkostninger. Fakturaer leveres allmenningskontoret for
godkjenning påført gnr/bnr, samt formål for uttaket.

5.

Tilskudd til andre byggemåter eller materialer enn nevnt i denne liste, blir ikke gitt uten etter
forhåndstilsagn fra allmenningsstyret i hvert enkelt tilfelle.

6.

Det settes et tak på bidrag trebesparende på kr 500.000 over en rullerende 5 års periode.

7.

Det ytes ikke rabatt på materialer eller bidrag trebesparende materialer til drivhus. Til drivbenker
gis rabatt bare på impregnerte materialer.

8.

Søknad om bidrag til trebesparende materialer skal fremsettes innen 1 år etter benyttelse.
For oppmåling kontaktes allmenningskontoret eller et av styremedlemmene.

9.

Allmenningsstyret forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i bidragsliste uten forutgående
varsel.

10.

Tilskudd til ferdighus erstatter alle rabatter og bidrag som allmenningen yter.
Vedtatt i styremøte 22.1.2019, og gis virkning fra 1.2.2019.

FORMÅL

BIDRAG TREBESPARENDE VED GRAN ALMENNING
BESKRIVELSE
SATS

VÅNINGSHUS
999950: ISOLASJON

999951:

ETTERISOLERING

999952: KONSTRUKSJONER

Isolasjon med mineralull og asfaltplater
brukt i våningshus.

25 %

Etterisolering

25 %

Taksperrer og limtredragere.

30 %

999953: TAKTEKKE

Takstein,shingel og plater.

30,- kr/m2

999954: FERDIGHUS

Maks. 150 m2 beregnet areal, kårbolig 120 m2
Beregnet areal fastsettes etter husbankens regler

200,- kr/m2

Nationalgjerde, krampeknutegjerde, bølgetråd,
netting og strømbånd og strømnetting for sau.
(Prisbegrenset til pr lm nasjonalgjerde)

50 %

JORDVEGEN:
999901: GJERDER

999902: DRENERING
DRIFTSBYGNING:
999910: GULV

999911: GULV/HIMLING

999912: VEGGER/HIMLING
(inkl. vinduer)

999916: TAKKONSTRUKSJONER

999917: ISOLASJON

Drensrør av betong eller plast.(prisbegrenset
inntil 6" betongrør)

50 %

Støpt gulv på kult. (Inkl. evt.armering)
(Det gis til utv. plattinger , men ikke til veger)

40,- kr/m2

Armert dekke,uisolert/isolert inkl. evt.drager.
Spaltegulv i betong,himling av armert betong,
jernrist i skantil, inkl. strekkmetallgulv og kjørebru
Godkjente plater brukt i driftsbygning.(Innvendig)
Gipsplater og stålplater på bindingsverk.(Innvendig)

40,- kr/m2

Alle slags vegger i rom i driftsbygning av
godkj. materiale som erstatter tre.

40,- kr/m2

Rep. av vegger/himlinger/dragere i betong ved bruk
av godkjent betongsprøyting

40,- kr/m2

Prefabrikerte bygningskonstruksjoner i stål og
andre materialer som erstatter tre uten.

10 %

Isolasjon med mineralull brukt
i driftsbygning, samt asfaltplater.

25 %

999919: KONSTRUKSJONER

Prefabrikerte bygningskonstruksjoner i tre
Rantibjelker

999920:

Støpte eller murte pillarer, bærestolper (støpte
eller av rør) og støpt rekkverk.

PILLARER/STOLPER

100,- kr/m2

30 %

100,- kr/lm

999921: INNREDNINGER

Nye innredninger for ku, gris, sau og hest (næring)
av rør eller jern (herunder dører),inkl. faste krybber
av leire eller jern. Inklusiv grinder.
Det gis ikke bidrag til montering.

20 %

999923:

TAKTEKKE

Takstein, shingel, papp av tilsv. kvalitet og plater.

30,- kr/m2

999924:

PORTER

Alle ferdigkjøpte porter og dører.

200,- kr/m2

Leie av systemforskaling,målt på begge sider
av mur.(Kvittert faktura kreves)

20,- kr/m2

999926: FORSKALING

999927:

KUMMER

999928: KORN-/HØYTØRKE

Oppmåles som 999911/Gulv og 999912 /Vegg

Ferdigkjøpt tørke uten varme og transportutstyr

20 %

