
 
 

 
 

 
Sjusjøen 09.01.2021 

Bruksberettigede i Brøttum Almenning 
 

 
 
 

SØKNAD OM YTELSER, ERSTATNINGER  
OG TILSKUDD FOR 2020 

 

Har dere utført tiltak i 2020 som det kan søkes ytelser/erstatning/tilskudd på? 
 

DA MÅ VI BE OM AT SØKNAD OM YTELSER / ERSTATNING / TILSKUDD SENDES INN INNEN :   
 

1 0 . F E B R U A R  2 0 2 1 
 

For å søke/rapportere fylles vedlagte søknadsskjema ut og sendes inn sammen med kopi av fakturaer som 
dokumenterer tiltakets kostnader eventuelt dokumenter som dokumenterer tiltakets areal (m2).  
Tiltakene kan gjerne dokumenteres med bilder. 
 

 
Oversikt over satser for ytelser / erstatninger / tilskudd for 2020, følger vedlagt.  
 

NB!   
 Bruk et søknadsskjema pr tiltak det søkes om ytelser/erstatning/tilskudd til  

(eks: et søknadsskjema for flis, et skjema for grus, et skjema for vedlikehold etc….) 
  

 Fakturaene må merkes med det  formål/hva det er brukt til. 
 

 Varelinjer på fakturaene som ikke vedrører tiltaket/ikke er tilskuddsberettiget 
  SKAL Strykes. 
 

 Pass på at netto beløp pr varelinje fremkommer på fakturaen 
 

Trenger dere flere søknadsskjemaer finner dere dette på våre hjemmesider: www.b-a.no  under 
Bruksberettigede og bruksrettsytelser eller ved henvendelse hit. 
 

 
SATSER FOR YTELSER, ERSTATNINGER OG TILSKUDD FOR 2021. 
 

Styret vedtok på styremøtet den 16.12.20 satsene for 2021. 
Nytt for 2021 er at det gis rabatt på innkjøp av klaver til NOFENCE og at det innføres diffrensiert sats på 
isolerte driftsbygninger. Her blir det fra 2021 en litt høyere sats for mjølkefjøs, grisefjøs og andre varme 
husdyrrom og en noe lavere sats for andre isolerte driftsbygninger som lager, garasjer. Det er også en liten 
økning i satsen for kaldfjøs/uisolerte driftsbygninger samt godkjente møkkjellere/plattinger/kummer. 
 
Oversikt over satser for 2021 følger også vedlagt. 
 
 
 
 

 
HAR DET SKJEDD ENDRINGER I EIERSKAPET PÅ GÅRDEN/BRUKET? 
 

Minner om at i følge lov om bydeallmenninger av 19.juni 1992 nr 59 §2-5: skal de bruksberettigede skriftlig 
underrette allmenningsstyret 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). 
 
 

Med vennnlig hilsen 
Brøttum Almenning 
 
 
Anne Jorunn Granlund 
Kontorleder 


