Allmenningsdrift Romerike SA
Boks 24
2032 Maura

TIL DE BRUKSBERETTIGEDE I BJERKE, GJERDRUM, HOLTER, NANNESTAD OG
ULLENSAKER ALMENNINGER

April. 2012

LOV OM BYGDEALMENNINGER
- skjerma for eiendomsoverdragelser

I henhold til lovens § 2 -5 er vi pålagt å opprette og ajourføre et bruksrettsregister med blant
annet opplysninger om eierforhold, størrelse på eiendommen m.v.
Dette bruksrettsregisteret ble opprettet i 1993.
Imidlertid er vi avhengig av å til enhver tid holde registeret ajour. Derfor er viktig at vi mottar
vedlagte skjema ved eiendomsoverdragelser, eller andre forhold som påvirker bruksretten.
For din/deres eiendom mangler fortsatt en del viktige opplysninger for allmenningen.
Vi må derfor be om at du/dere fyller ut vedlagte skjema så nøye som mulig.
Bruk et skjema for hver eiendom, selv om eiendommene har samme eier.
(en selvstendig eiendom kan imidlertid bestå av flere bnr/bnr)
Etter almenningsloven må dere selv melde fra om dette, slik at eiendommen ikke faller ut av
manntallet og stemmerett og rabatt mistes.
Med hilsen

Espen Asakskogen
Allmenningsbestyrer

Allmenningsdrift Romerike SA

Boks 24
2032 Maura
tlf. 948 47 470
www.romeriks-almenningene.no
Nannestad, Bjerke, Holter, Gjerdrum og Ullensaker bygdealmenninger

post@rom-alm.no

SKJEMA FOR BRUKSBERETTIGEDE EIENDOMMER
Allmenning:
Eiendom: _________________________

Gnr/bnr: ____/____ ____/_____

Adresse: __________________________ Bank/postgironr: ____________
Eier(e): ___________________________ Fødselsesdato: _____________
___________________________
Postadresse: _______________________
_______________________

E-post: ____________________
Tlf: _______________________

Ektefelle: __________________________ Fødselsdato: _______________
Samboer: __________________________
“
_______________
Arealoppgave:
Dyrket mark i bruk;
Beite i bruk;
Dyrkbar innmark;
Skog;

__________ dekar
__________ “
__________ “
__________ “

Er jorda bortleid? ________

Hvis bruksretten ifølge skriftlig forpakterkontrakt tilligger
forpakter, fylles dette ut:
Forpakter: __________________

Fødselsnr: ______________

Ektefelle: ___________________

“

______________

Bank/postgironr: _____________

Sted, dato: ___________________________
Underskrift: __________________________
Samboererklæring
Undertegnede samboere erklærer at vi begge skal stå i manntallet som stemmeberettigede.
Sted, dato: _________________
Underskrifter: ________________________
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