Allerede innmeldt som andelseier?
Se bort fra denne
– og velkommen
med på laget!

Bli andelseier i Viken Skog!
Hvem kan bli andelseier i Viken Skog SA?
Alle som eier skog innenfor Viken Skogs
geografiske virkesområder kan bli andelseier.
Hvilke fordeler innebærer et
andelseierskap?
Som andelseier har du fortrinnsrett til
avsetning av tømmer og garanti for et riktig
oppgjør. I tillegg får du egne andelseiertillegg
i tømmerprisen og gratis bruk av DinSkog
– skogbruksplan på nett.

Som andelseier i Viken Skog står du sammen
med ca. 38 000 andre skogeiere som er opptatt av å forsvare rettighetene til grunneierne
og rammebetingelsene for skogbruk som
næring gjennom Norges Skogeierforbund.
Ta en titt på vår nettside for aktuelle fordeler!
Hva koster det å være andelseier?
Alle andelseiere bidrar med andelsinnskudd
og en årlig serviceavgift. Nedenfor finner du
hva dette innebærer.

ANDELSINNSKUDD

SERVICEAVGIFT

Andelsinnskudd kan innbetales kontant
eller gjennom trekk i 4 % av brutto
tømmeroppgjør til kapitalen er innbetalt.
Beregnes på følgende måte:

Årlig faktureres eller trekkes det en
serviceavgift som dekker felleskostnadene
for de tjenestene som tilbys alle andelseiere. Beregnes på følgende måte:

• All produktiv skog i samvirkets
		 geografiske område som personen
		 eier legges til grunn for beregningen

• En fast sats på kr 500 pluss en
		 variabel sats på kr 0,25 pr. andel

• 5 andeler pr. dekar høy bonitet,
		 2,5 andeler pr. dekar middels bonitet
		 og 1 andel pr. dekar lav bonitet

• Serviceavgiften vedtas på
		 årsmøtet det enkelte år
• Serviceavgiften er fradrags		 berettiget i regnskapet

• Verdien pr. andel er satt til kr 10
• Antall andeler pr. andelseier er
		 minimum 200 og maksimalt 12 000
Viken Skog har som mål å gi konkurransedyktig avkastning på andelskapitalen.

VIKEN SKOG SA
Tilsluttet Norges
Skogeierforbund

 32 10 30 00

envelope e-post@viken.skog.no

postadresse

Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

 viken.skog.no

besøksadresse
Hvervenmoveien 47
3511 Hønefoss

bank

organisasjonsnummer

2335 09 09400

NO 988 983 772 MVA

Bli andelseier – fyll ut og send inn:
Skjemaet fylles ut og sendes i signert tilstand pr. post til Viken Skog SA, Postboks 500 Sentrum, 3504
Hønefoss. Alternativt kan utfylt og signert skjema skannes og sendes pr. e-post til e-post@viken.skog.no
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Beregnet andelskapital = Antall andeler (avrundet)_____________________________ x kr 10,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).

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 skogeierområdet hvor skogen(e) ligger, og i Norges
Skogeierforbund.

Spørsmål rundt utfyllingen? Kontakt
servicesenteret – vi hjelper deg gjerne!

• Jeg godkjenner 4 % trekk i brutto tømmeroppgjør inntil andelskapitalen
er fullt innbetalt.
• Jeg godkjenner at Viken Skog kan etablere et andelseierregister med
de ovenfornevnte opplysninger om meg og kan sende meg relevant
informasjon.
Ja takk, jeg ønsker å abonnere på Magasinet Skog til kun kr 245,-/år

sted, dato

underskrift
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