
 

BIDRAGSLISTE 
 

Satser for rabatter på trematerialer og bidrag gjeldende fra 01.01.2022 

Generelle bestemmelser 

• Det skal søkes på forhånd om rabatter og bidrag til alle nybygg / tilbygg, samt til  

vedlikeholdsarbeider hvor det vil gå med trematerialer for mer enn kr. 25.000 før 

bruksrettrabatt. Søknadsskjema fås ved henvendelse til almenningskontoret eller lastes ned på 

www.gran-almenning.no. 

• Alle prosenttilskudd regnes av netto fakturabeløp uten mva., frakt og andre omkostninger. 

• Rabatter og bidrag til andre formål eller materialer enn de som er nevnt i denne liste, blir ikke  

gitt uten etter forhåndstilsagn fra allmenningsstyret i hvert enkelt tilfelle. 

• Rabatt på spesialimpregnerte produkter gis som til cu-impregnert. 

• Rabatt på gulv gis som til nedtørket ubehandlet heltre furugulv, ca 25 x 150.  

• Ved frivillig eller tvungen avståelse mot erstatning, ytes ikke bidrag eller rabatt til nye hus,  

gjerder, eller lignende. 

• Det gis heller ikke bruksrettytelser til gjenoppbygging etter brann dersom vedkommende  

bygning var eller kunne ha vært fullverdiforsikret. 

• Det ytes bidrag/ytelser til jordvegen på leid jord forutsatt at det foreligger en skriftlig  

jordleieavtale. Leid areal må tillegge eiendom med bruksrett i GA.   

• Bidrag til ferdighus erstatter alle andre rabatter og bidrag som allmenningen yter. 

• Krav på bidrag bortfaller hvis ikke anmodning om oppmåling er innkommet til 

 almenningskontoret senest to år etter at byggearbeidet er utført. 

• Det settes et tak på bidrag trebesparende på kr 750 000 over en rullerende 5 års periode.   

 

 

Fastsatt av styret 7.12.21 

http://www.gran-almenning.no/
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Rabatter på trematerialer 

Uhøvlet last   75 % 

Justert og høvlet last   75 % 

Viderebearbeidet last, (f. eks. grunnet, beiset, malt, limte foringer og glattkant, 

cu-impregnert m.v.)   
75 % 

Pæl   75 % 

 

 

Rabatter på flis inntil 800 m3 pr år 

Sekker   60 % 

Bunter   60 % 

Løs sag- og kutterflis  70 % 

 

Bidrag: 

Jordvegen 

Gjerder: 

Rutegjerde, krampeknutegjerde, bølgetråd, netting og strømbånd og strømnetting 

for sau (maks. bidragsgrunnlag som nasjonalgjerde) 

 

50 % 

Drenering: 

Drensrør av betong og plast – maks  250 mm plast (større dim. beregnes etter 

250 mm plastrør)   

 

50 % 

Potetkasser:  

Bidrag til potetkasser, nye, 800 kg (reduseres for mindre kasser) Erstatter 

bidraget til trelast 

 

200 kr / pr kasse 
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Driftsbygning 

Gulv:  

Betong på kult  (gis ikke til veger) 

 

    85 kr/m² 

Dekke/ himling: 

Armert dekke, inkl. dragere, spaltegulv, metallrister m.m.   

 

   125 kr/m² 

Vegger / tak: 

Alle slags yttervegger av godkjent materiale inkl. vinduer og dører   

Godkjente plater til innvendig vegger og tak   

Massivtreelementer   

 

        85 kr/m² 

          50 kr/m² 

               40 % 

Bærekonstruksjoner:  

Bjelker og konstruksjoner av metall   

Taksperrer, laminerte buer, limtredragere (treverk)    

 

20 % 

40 % 

Isolasjon:  

Isopor, mineralull, løsleca   

Trefiberisolasjon 

 

25 % 

30 % 

Innredninger: 

For ku, gris, sau, fjørfe og hest i næring (gjelder innredning som erstatter tre som 

bingeskiller, dører, fronter og faste krybber.  

Gjelder ikke teknisk utstyr som for eksempel foring, ventilasjon, gjødseltrekk, 

og transportutstyr til for og produkter)   

 

30 % 

Taktekke: 

Takstein og plater (gjelder også omlegging)   

 

50 kr/m² 

Porter: 

Ferdigkjøpt gjødselport   

Andre porter   

 

4000 kr/stk. 

250 kr/m² 

Siloer: 

Kum med vegger av arm. betong, stål eller impregnert tre, ferdigkjøpt. Gulv 

pluss vegg  

 

85 kr/m² 

Tørker:  

Plassbygd korntørke med godkjente plater   

Ferdigkjøpt korntørke / lagersilo uten varme og transportutstyr   

 

50 kr/m² 

30 % 
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Forskalling:  

Leie av systemforskalling (faktura) målt på begge sider av mur samt 

dekkeforskalling   

 

25 kr/m² 

Vinduer og dører: 

Som vegger   
85 kr/m2 

Maling:   All utvendig maling   

 
20 % 

 

Bidrag til ferdige driftsbygninger(ferdig levert fra fabrikant) 

Kommer i tillegg til betongplate 

 

Isolert driftsbygning med innredning (fjøs, husdyrrom)        660 kr/m2 

Isolert lager, skjul, enkelt husdyrrom         550 kr/m2 

Kaldfjøs med fastmontert innredning         440 kr/m2 

Redskapshus, uisolert         330 kr/m2 

Kjørbar andre etasje, tillegg                 50 % 

Tredominert yttervegg (kledning av tre etc) tillegg           100 kr/m2 

 

 

  Våningshus 

Bærekonstruksjoner: 

Taksperrer og limtre  

 

40 % 

Taktekke: 

Takstein, shingel og godkjente plater  

 

50 kr/m² 

Ferdighus max 150 m2: 

1 etasje, grunnflate utv. mål    

1 ½ etasje, grunnflate utv. mål 

 

300 kr/m² 

350 kr/m² 

Ferdig garasje i tre, max 50 m2 og en etasje   300 kr/m² 

Vinduer og dører:   85 kr/m2 

Gulvplater/belegg: 

Parkett    

Laminat    

Vinyl      

 

         150 kr/m2 

         100 kr/m2 

           50 kr/m2 
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Terrasser: 

Inntil 40 m2, måles opp   
350 kr/m2 

Isolasjon:  

Isolasjon med mineralull og asfaltplater 

Isolasjon med trefiberisolasjon 

 

25 % 

30 % 

 

 

 

 

Diverse tilskudd 

 

 

 

Rivningstilskudd 

 

Etter søknad 

Solcelleanlegg 

 

Etter søknad, maks 10 % 

Flisfyringsanlegg 

 

Etter søknad, maks 10% 

 

 


