
Nannestad Almenning 
 

Bruksrettsytelser – Nannestad Almenning  

Her følger en oppstilling på hvilke produkter og prosjekter man kan få bruksrettsytelser på i 
Nannestad almenning. Bruksreglene er gitt med hjemmel i Lov om bygdeallmenninger av 19. juni 
1992 (www.lovdata.no) og bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger av 19. 
januar 1998. 
 

1. Driftsbygning 
 
Søknad vedlagt målsatte tegninger sendes allmenningen før prosjektet igangsettes. 
 

Nybygg driftsbygning på bruk med jordbruksdrift. Sats. 

Ytelse pr. m2 grunnflate uisolert bygg. Antall m2 grunnflate skal være beskrevet i 
søknad. Gi beskjed når prosjekter er ferdig. Allmenningen kan gjennomføre 
befaring.  
 
Utbetaling av bruksrettsytelser begrenses oppad til kr. 500 000 

Kr. 200 pr. m2 

Ytelse pr. m2 grunnflate isolert bygg. Antall m2grunnflate skal være beskrevet i 
søknad. Gi beskjed når prosjekter er ferdig. Allmenningen kan gjennomføre 
befaring.  
 
Utbetaling av bruksrettsytelser begrenses oppad til kr. 500 000 

Kr. 400 pr. m2 

Nybygg redskapshus/vognskjul på bruk med jordbruksdrift.  

Ytelse pr. m2 grunnflate uisolert bygg etter følgende begrensninger.   
 
Dyrket areal < 100 dekar, begrenset oppad til 150 m2 
Dyrket areal 100 – 300 dekar, begrenset oppad til 300 m2 
Dyrket areal > 300 dekar, begrenset oppad til 500 m2 
 
Gi beskjed når prosjekter er ferdig. Allmenningen kan gjennomføre befaring.  

Kr. 200 pr. m2 

Nybygg redskapshus/vognskjul på bruk uten jordbruksdrift.  

Ytelse pr. m2 grunnflate uisolert bygg, begrenset oppad til 55 m2 der dette 
erstatter eldre uthus. Gi beskjed når prosjekter er ferdig. Allmenningen kan 
gjennomføre befaring.  

Kr. 200 pr. m2 
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2. Vedlikehold av driftsbygninger 
 

Varegruppe: Sats. 

Trelast 
● Skurlast 
● Konstruksjonsvirke 
● Utvendig kledning – ubehandlet 
● Innvendig panel – ubehandlet 
● Høvellast 
● Impregnert trelast 
● Listverk av furu og gran – ubehandlet 
● Stolper, laftetømmer, søyler 

50 % 

● Konstruksjoner (limtre/takstoler) 20 % 

● Listverk av furu og gran – behandlet 
● Høvellast – behandlet 
● Innvendig panel – behandlet 
● Utvendig kledning - behandlet 

50 % 

Betong – fakturabeløp inkl. frakt og tillegg 30 % 

Innvendige og utvendige plater 20 % 

Nye innkjøpte porter/ dører Kr. 250 pr. m2 

 
3. Bolig 

 
Søknad vedlagt målsatte tegninger sendes allmenningen før prosjektet igangsettes. 
 

Nybygg boliger Sats. 

Oppføring av ny bolig/kårbolig 
Arealgrense – ytelse pr. m2 grunnflate. 

Kr. 750 pr. m2 
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4. Vedlikehold/tilbygg boliger, kårbolig/sidebygning og stabbur 
 

Varegruppe: Sats. 

Trelast, furu og gran 
● Skurlast 
● Konstruksjonsvirke 
● Utvendig kledning – ubehandlet 
● Innvendig panel – ubehandlet 
● Høvellast 
● Impregnert trelast 
● Listverk av furu og gran – ubehandlet 
● Stolper, laftetømmer, søyler 

50 % 

● Konstruksjoner (limtre/takstoler) 20 % 

● Listverk av furu og gran – behandlet 
● Høvellast – behandlet 
● Innvendig panel – behandlet, MDF, smartpanel 
● Utvendig kledning - behandlet 

50 % 

Golv, parkett, laminat og heltre Kr. 100 pr. m2 

 
5. Andre produkter 

 
Produkt: Sats. 

Flis, begrenset oppad til 100 m3 pr år (løs) 50 % 

Drensrør, begrenset til dimensjonene 50/60 og 83/100 30 % 

Påler – impregnerte 50 % 

Potetkasser og grønsakskasser, begrenset til materialer av tre. 50 % 

  

 


