Innmelding – Andelseier
Kontaktopplysninger
Fullt navn

Fødselsnr. (11 siffer)

E-postadresse

Telefonnummer

Adresse 1

Adresse 2

Postnummer

Sted

Bankkontonr.

Organisasjonsnr.

Fullt navn ektefelle/samboer

Tidligere eier av eiendommen:

Skogeierlag

Kommunenr.

Gårdsnr.

Bruksnr.

Ev. leverandørnr.

Som andelseier plikter du å melde fra om endringer i areal for din(e) skogeiendom(mer), for
å sikre et så korrekt andelseierregister som mulig. Alle andelseiere forplikter seg til å innbetale en andelskapital beregnet med grunnlag i produktivt skogareal. Beregningen skjer med
5 andeler pr. daa høy bonitet (17 og høyere), 2,5 andel pr. daa middels (11 og 14) og 1 andel pr. daa lav
bonitet (8 og lavere). Minimumsandelskapital er kr. 2 000,- og maksimumsandelskapital er kr. 120 000,-.
Andelskapitalen kan innbetales eller trekkes med 4% i brutto tømmeroppgjør.
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For min(e) skogeiendom(mer) er det følgende areal:
Daa prod. skogareal

Høy

Middels

Lav

Sum

Som gir ant. andeler

Høy*5

Middels*2,5

Lav*1

Sum

Beregnet andelskapital = Antall andeler (avrundet) * kr. 10,-

Sum

Sameier skal registreres som egen (egne) andelseier(e).
Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å bli andelseier i Viken Skog SA, fra underskriftsdato.
Jeg bekrefter samtidig at jeg da blir medlem i de(t) lokale skogeierlag hvor skogen(e) ligger, og i
Norges Skogeierforbund.
Jeg godkjenner 4% trekk i brutto tømmeroppgjør inntil andelskapitalen er fullt innbetalt.
Jeg godkjenner at Viken Skog kan etablere et andelseierregister med de ovenfor nevnte
opplysninger om meg.

Jeg ønsker å abonnere på Magasinet Skog til kr. 195 pr. år.
Sted

Dato

Underskrift
NB! Skjemaet må skrives ut før underskrift, og sendes pr. post eller som skannet vedlegg i epost til
epost@viken.skog.no
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UTDRAG AV VEDTEKTER FOR VIKEN SKOG SA
§ 1 Navn
Samvirkeforetakets navn er Viken Skog SA.
Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til den andelskapital vedkommende har
tegnet seg for jfr. § 4. Viken Skog SA’s hovedkontor er i Ringerike kommune. Viken Skog SA og dets eiere
er tilsluttet Norges Skogeierforbund.
§ 2 Formål
Viken Skog SA’s formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer.
Dette gjøres ved å:
• Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
• Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av
konkurransedyktige tjenester.
• Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
• Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
• La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SA’s kapital får.
§ 3 Andelseiere (utdrag)
Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen Viken
Skog SAs geografiske område eier skog. Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger
har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4.
ledd. Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første
ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier,
når bruksretten gir grunnlag for samhandel. Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til
samvirket, og til å benytte seg av de tjenester samvirket kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid
gjelder.
§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd (utdrag)
Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Viken Skog SA’s egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jfr. 3. ledd.
Hver andel er på kr 10. Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt
på produktivitetsklassene høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til 5 andeler pr. 1 daa høyproduktiv mark, 2,5 andeler pr. 1 daa middelproduktiv mark og 1 andel pr. 1 daa lavproduktiv mark. Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift, hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift,
regnes ikke med ved beregning av antall andeler. Antallet andeler avrundes opp til hele antall andeler.
Minimum antall for en skogeier er 200 andeler. Ingen andelseier kan være eier av mer enn 12 000 andeler.
§ 6 Serviceavgift
Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet. Ubetalt serviceavgift ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte.
Opparbeidet skyldig serviceavgift tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige
innestående andels- og tilleggskapital. Andelseiere med utestående serviceavgift som overstiger dette
vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttreden i henhold til § 7. Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnskudd og medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående
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serviceavgift.

