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SØKNAD OM UTTAK AV MATERIALER  PÅ BRUKSRETT OG BIDRAG 

IHT GJELDENDE BIDRAGSLISTE 
(Søknaden skal sendes allmenningen i god tid , slik at styret får behandlet søknaden før uttaket .) 

 (Det  foretas stikkprøvekontroll blant de som har mottatt ytelser) 

 

 

Eiendom:       G.nr.:     B.nr.:   

 

Eier:        Tlf.:__________________________ 

 

Adresse:__________________________ E-post:__________________________________ 

 

 

Eiendomsopplysninger:(må fylles ut!) 

   Eiendommen  Leid jord *)  Jorda drives i egen regi
  

Dyrket mark:   _________da ______da  Jorda er ikke i drift 

 

Beite:   _________da ______da  Jorda er utleid 

 

Hvis jorda er utleid, hvem er leietaker:_____________________________________ 
 

Bygninger fra før: ___stk. bolighus ___ stk driftsbygn./uthus ___ annen bygning 
 

Dersom en leier jord vedlegges en oversikt over hvilke eiendommer og areal som leies! 

 

Undertegnede søker med dette om uttak av materialer på bruksrett til følgende formål: 

 

    Vedlikehold       Nybygg*       Tilbygg*     Ant. m2 

       

 Bolighus I  (våningshus)         

 

 Bolighus II (kårbolig)         

 

 Annen type bygning 

 

          

 

 Gjerdemateriell     

 

 Annet      



 Ved nybygg/ tilbygg skal målsatte tegninger vedlegges! 
 

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. 

  



 

Driftsform: (må fylles ut ved nybygg/tilbygg av driftsbygning for husdyr!) 

    Antall før utvidelse  Antall etter utvidelse 

Mjølkeku   ________________  __________________ 

Oppdrett kviger  ________________  __________________ 

Kjøttprod. Storfe  ________________  __________________ 

Ammeku   ________________  __________________ 

Purker   ________________  __________________ 

Slaktegris   ________________  __________________ 

Annet    ________________  __________________ 

Nærm. beskrivelse: (Ved forandring av driftsform som medfører store investeringer skal driftsformen beskrives). 

             

             

             

             

             

              

 
 

Andre opplysninger vedrørende uttaket: 

 

Tidspunkt for uttak:            

 

Beskrivelse av vedlikehold (må fylles ut):        
             

             

             

             

              

              

 
Annet:(Eksempel. materialliste)         
             

             

             

                                                              

              

 
(NB! Bestilling må rettes direkte til utsalget) 

 

Godkjenning i styret er gyldig i 2 år.  Dersom arbeidene tar lenger tid må søknad fornyes. 

 

Sted           Dato      /      20__  underskrift:      

Styrebehandlet i styremøte den     /     20__        

         Styreformann 
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