Brøttum Almenning

BIDRAG, ERSTATNINGER OG TILSKUDD
Fra 13.mai 2011 gjelder følgende:
Nye satser fastsatt av styret 07.03.14
1.

Generelle betingelser.

1.1

Bidrag, erstatninger og tilskudd gis til formål som tilfredsstiller de jordbruksmessige behov på
bruksberettigets eiendommer.Bidrag, erstatninger og tilskudd kan også gis til
næringskombinasjoner eller sidenæringer hvis disse ligger under brukets ordinære drift.

1.2

Når det søkes om bidrag, erstagning og tilskudd skal skjema utarbeidet av allmenningen benyttes.
Søknadsskjema fåes ved henvendelse allmenningskontoret.
Det skal søkes på forhånd om uttak av både ved bidrag, erstatninger og tilskudd på bruksrett
Søknadsfrist: Minst 1 mnd. før forventet oppstart av tiltaket.

2.

Bruksrettsbidrag og erstatninger
Vanlig trelast, på netto fakturabeløp
Vinduer og dører
Gjerdebord, detaljliste
Impregnert last, detaljliste
Gjerdestolper, detaljliste
Limtredragere og takstoler
Nasjonalgjerde
Drensrør til grøfting

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Det gis erstatninger til følgende formål
Alle sorter bølgeplater til tak
Tak av takstein
Tak av takshingel/overlagspapp
Godkjente plater i husdyrrom, vegg og himling

bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
bidrag

kr 50,- pr. kvm.
kr 50,- pr. kvm.
kr 50,- pr. kvm.
kr 50,- pr. kvm.

På tretak gis ikke bidrag utover ordinær bruksrettsbidragt.
3.

For seterhus og driftsbygninger på Sjusjøen gis 25 % bidrag på trelast til restaurering og
nybygg/tilbygg.

4.

Bruksrettstilskudd (ytelser) til nybygg og tilbygg på våningshus/kårbolig, ordinære
driftsbygninger og fellesanlegg (gjelder også fellesanlegg på utskilt tomt) innenfor
forgrunnlaget for eiendommen
Med eiendommens forgrunnlag menes gårdens eget areal, areal som er leid eller forpaktet
eller areal som stilles til disposisjon gjennom egen samarbeidsavtale om spredeareal og
fôrproduksjon. Det forutsettes at avtalen har en varighet som er godkjent av landbrukskontoret
i Ringsaker.
Tilskuddet er det samme uansett byggemåte (tre, betong, stål)
Våningshus og kårbolig
2
- bruksrettsytelser på kr 135,- pr. m bruksareal
Det regnes med utvendig grunnflate eks boder garasje mv.
Beløpet er begrenset oppad til 150 kvm/kr 20.250,-

Mjølkefjøs, grisefjøs og andre isolerte driftsbygninger
2
- bruksrettsytelser på kr 800,- pr. m bruksareal
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Kaldfjøs og andre uisolerte driftsbygninger
2
- bruksrettsytelser på kr 300,- pr. m bruksareal
Godkjente plattinger for gjødsel / gjødselkummer
2
- bruksrettsytelser på kr 300,- pr. m grunnflate
Generelt for alternativene over gjelder:
Ved fellesanlegg forutsettes at samtlige medlemmer av fellesdrifta er bruksberettigete i Brøttum
Almenning. I motsatt fall kortes forholdsmessig i forhold til antall medlemmer utenfor almenningen.
Det ytes ikke andre former for bidrag utover tilskuddsatsene som er beskrevet over. Tilskudd utenom
virkesretten gir ingen rettigheter i forhold til framtidig vedlikehold.
Søknad om bruksrettsytelser/tilskudd skal forelegges almenningsstyret i god tid før bygging
igangsettes
5.

Strøflis.
Egen avtale med Moelven Mjøsbruket AS i tillegg gis det 50 % rabatt på netto fakturabeløp.

6.

Grus
Egen avtale med Litra Grus AS (Lillehammer Pukkverk, Dalhøgda).

7.

Skogsved
Det kan ikke påregnes tørr ved.
Søknadsfrist skogsved: 1.mai.

Eiendomsoverdragelser må snarest meldes til allmenningskontoret.
I følge lov om bygdeallmenninger av 19.juni 1992 nr 59 §2-5: skal de bruksberettigede skriftlig
underrette allmenningstyret ved eierskifte og ved andre begivenheter som medfører endringer med
hensyn til utøvelse av bruksretten eller stemmerett ved allmenningsstyrevalg (forpaktning, fraflytting,
avvikling eller gjenopptagelse av jordbruksdrift, inngåelse eller oppløsning av ekteskap, dødsfall mv

