
1 Overdragelse av 
-! � andelseierskap til ny eier 
l 
C: 

� 
-c, 
E 

Skjemaet benyttes etter salg av skogeiendom, hvor andelseierskapet i Viken Skog ønskes overført til ny eier 
som er i familie med selger. Fyll ut skjema, signer digitalt eller på utskrift, og send som vedlegg (pdf, jpg, png) 
til post@viken.skog.no. Ny eier blir andelseier fra den dato dette er er bekreftet fra Viken Skog SA 
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TIDLIGERE EIER 

NAVN 

ADRESSE 

POSTNR./STED 

TLF./MOBIL 

E-POST 

ANDELSKONTONR. 

FØDSELSNR. (11 SIFRE) 

BANKKONTO NR. 

ORGAN ISASJONSN R. 

NAVN EKTEFELLE/SAMBOER 

ANDELSEIERSKAPET GJELDER FØLGENDE EIENDOMMER 

KOMMUNE 
KOMMUNE-

NR. GÅRDS NR. 

Som andelseier plikter du å melde fra om endringer i areal for 
din(e) skogeiendom(mer), for å sikre et så korrekt andelseier
register som mulig. Alle andelseiere forplikter seg til å innbetale 
en andelskapital beregnet med grunnlag i produktivt skogareal. 
Beregnes på følgende måte: Høy bonitet pr. dekar, kr 50,
Middels bonitet pr. dekar, kr 25,- Lav bonitet pr. dekar, kr 25,
Andelsinnskuddet utgjør minimum kr 2 000 og maksimalt 
kr 120 000. 

• Jeg bekrefter med dette at mitt andelseierskap i Viken Skog avsluttes, 
og at innestående obligatorisk andelskapital overføres til ny eier. 

• Jeg ønsker min eventue{{e tilleggskapital:

D Overført til ny eier 

□ Utbetalt til min bankkonto som oppgitt over

• Jeg bekrefter at jeg er i familie med tidligere eier jfr definisjonen i 
Lov om arv og dødsboskifte.

• Jeg bekrefter at jeg er kjent med, og aksepterer vilkårene for
overtakelse av andelseierskapet jfr. dette skjemaet og vedtektene 
til Viken Skog SA. 

• Jeg bekrefter med dette at jeg ønsker å bli andelseier i Viken Skog SA,
og at jeg samtidig blir medlem i skogeierlaget(ene) hvor 
skogen(ene) ligger. 

• Jeg godkjenner at Viken Skog kan etablere et ande/seierregister
med de ovenfor nevnte opplysningen om meg og sende meg
relevant informasjon. 

NY EIER 
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PRODUKTIVT SKOGAREAL, DEKAR" -
HØY MIDDELS LAV 
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- -

--

Ved overdragelse av andelseierskapet overføres alle 
rettigheter og forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler til 
kjøper. Dette omfatter blant annet rettigheter til eventuelle 
fremtidige utbetalinger av utbytte og etterbetaling, 
forpliktelser til betaling av årskontingent, og eventuelle 
trekk i tømmeromsetningen for full innbetaling av den 
obligatoriske andelskapitalen. 
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□ 3a takk, jeg ønsker å abonnere på Magasinet Skog
til rabattert pris

D Jeg ønsker virkesavregninger, fakturaer og årsoppgaver 
tilsendt på e-post. 

UNDrnSKRIFT 



Utdrag av vedtektene for Viken Skog SA 

S 1 NAVN OG FORETAKSFORM 
Viken Skog SA er et samvirkeforetak med hovedkontor i 
Ringerike kommune. Viken Skog SA er tilsluttet Norges Skog
eierforbund og alle andelseiere i Viken Skog SA er samtidig 
medlemmer i Norges Skogeierforbund. 

§2 FORMÅL
Viken Skog SAs formål er å sikre andelseierne langsiktig råderett 
over deres skogeiendommer, og bidra til størst mulig avkastning 
fra andelseiernes skogressurser gjennom bærekraftig ressurs
utnyttelse.
Dette gjøres ved å: 

• Sikre og utvikle best mulige rammebetingelser for andels
eiernes 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.
• Ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning fra

skogindustri og tilknyttede verdikjeder.
• La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdi

utvikling som Viken Skog SAs kapital får.

S 3 ANDELSEIERE 
Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller 
juridisk person som eier skog innen Viken Skog SAs geografiske 
område. For eiendommer som er eid i sameie, må medlemskapet 
omfatte hele eiendommen. 

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har 
eiendomsrett til skog, skal andelsinnskuddet innløses i samsvar 
med Il 7, og eventuell tilbakebetaling skal gjøres i samsvar med 
bestemmelsene i Il 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4. ledd. 

Styret kan 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 
samhandling. 

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til samvirke
foretaket, og til å benytte seg av de tjenester samvirkeforetaket kan 
tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. 

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende 
leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. 

Tidligere andelseiere og ungdom med bekreftet tilknytning til 
nåværende andelseiere kan tegne støttemedlemskap i Viken Skog 
SA. Slike medlemmer har møterett, men ingen stemmerett i 
andelseiermøtene. Styret fastsetter nærmere vilkår og årlig 
kontingent for disse. 

§ 4 OBLIGATORISK ANDELSINNSKUDD (UTDRAG) 
Andelsinnskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av eien
dommens produktive areal, fordelt på produktivitetsklassene
høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til kr 50 i 
andelsinnskudd pr. dekar høyproduktiv mark, kr 25 pr. dekar
middels produktiv mark og kr 10 pr. dekar lavproduktiv mark.
Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift,
hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift, regnes ikke
med i beregning av andelsinnskuddets størrelse.

Minimum andelsinnskudd for en skogeier er kr 2 000. Ingen an
delseier kan ha større obligatorisk andelsinnskudd enn kr 120 000. 

Andelsinnskuddet skal korrigeres ved endring i beregnings
grunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt produktivt skog
areal vedkommende andelseier eier innen samvirkeforetakets 
område, jfr. 3. ledd. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig 
beskjed ved tilkjøp, frasalg eller omdisponering av areal. Viken 
Skog SA har rett til på eget initiativ å oppdatere beregnings
grunnlaget gjennom oppslag i tilgjengelige databaser etter at 
andelseier er varslet om dette. 

Obligatorisk andelsinnskudd kan ikke omsettes, pantsettes eller 
nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Styret kan fastsette 
nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver 
arealkategori. I tvilstilfelle fastsetter styret det obligatoriske 
andelsinnskuddet for den enkelte skogeier. 

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal, frem 
til dette er fullt innbetalt, skje ved 4 % trekk i andelseierens 
brutto tømmeroppgjør for salg gjennom Viken Skog SA. 
Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan 
i tillegg skje ved: 

• Trekk i andelseierens utbytteutbetaling.
• Trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser.
• Kontant innbetaling.

S 5 FRIVILLIG TILLEGGSANDELSINNSKUDD 
Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig 
tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling 
av tilleggsandelsinnskudd foretas av styret i h.h.t. prinsipper 
fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandelsinnskudd kan kun tildeles 
andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd 
fullt ut. Tilleggsandelsinnskudd skal innbetales i sin helhet i 
forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter. 

Tilleggsandelsinnskuddet kan etter samtykke fra styret overdras 
til andre andelseiere i Viken Skog SA. 

Styret kan beslutte at tilleggsandelsinnskuddet skal innløses 
når foretakets økonomi tilsier det. 

Andelseier har adgang til å få tilleggsandelsinnskuddet innløst 
uten at eierskapet i Viken Skog SA sies opp. For utbetalingstakt 
av tilleggsinnskudd gjelder da de samme bestemmelser som 
for det obligatoriske andelsinnskuddet, jfr. Il 8. 

S 6 ÅRSKONTINGENT/SERVICEAVGIFT 
Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent/service
avgift fastsatt av årsmøtet. 

Ubetalt kontingent ved årets slutt føres som fordring mot skog
eier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte. 

Opparbeidet skyldig kontingent tillegges renter etter en sats fastsatt 
av styret, og kan ikke overstige innestående andels- og tilleggs
andelsinnskudd. Andelseiere med utestående kontingent som 
overstiger dette vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkom
mende ønsker awikling av andelseierskapet med uttreden i henhold 
til Il 7. 

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes inn
betalte andelsinnskudd og medlemskapitalkonto i samsvar med 
bestemmelsene i Il 8, etter motregning av utestående kontingent. 

VIKEN SKOG SA 

tilsluttet Norges 

Skogeierforbund 

I 

\. 32 10 30 00 E2I post@viken.skog.no @ viken.skog.no 

POSTADRESSE BESØKSADRESSE BANK 

Postboks 500 Sentrum Hvervenmoveien 47 2335 09 09400 
ORGANISASJONSNUMMER 

NO 988 983 772 MVA 
3504 Hønefoss 3511 Hønefoss 
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