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Det vises til brosjyren om ny skogbruksplan for informasjon om produkt og pris. 

Jeg bestiller følgende for min/vår eiendom i henhold til brosjyren: 
 

 Skogbruksplan med miljødokumentasjon levert via e-post i PDF-format 

 Skogbruksplan på papir i perm 

 Prognose for årlig hogstkvantum, metode avvirkning ved hogstmodenhetsalder 

 Prognose for årlig hogstkvantum, metode balansekvantum 

 Økonomisk prognose, kan kun bestilles sammen med blansekvantum 

 Ekstra bestandskart 
 

Skriv inn i tabellen eiendommens gards- og bruksnummer: 
 

Gårdsnummer Bruksnummer Merknadsfelt for spesielle forhold 

   

   

   

   

   

   

    Det er svært viktig at samtlige gårdsnummer og bruksnummer er med. 

Kontroll av grenser og eiendomsforløp 
Produksjon av din skogbruksplan baseres på det offentlige eiendomskartet fra Statens Kartverk. Der 
skogeiers ansvar å påse at grenser og antall teiger er korrekte, eller at feilen meldes inn for 
eiendommen det bestilles for. Ved uenighet om grenseforløp mellom naboeiendommer, forholder 
Viken seg til det forløp levert til prosjektet fra Statens kartverk. Feil som skogeier ikke har meldt inn 
i bestillingskjema og som Viken blir gjort kjent med senere i prosjektet, vil bli rettet på skog-eiers 
bekostning, forutsatt aksept fra skogeier. Eiendomsgrenser som benyttes for produksjon av 
skogbruksplan, er ikke juridisk bindende.  
 

 Jeg har sjekket kartet via gardskart.no og jeg bekrefter at det er korrekt, eller: 

Jeg har sjekket kartet via gardskart.no og er kjent med feil i eiendomsforløp. 

Vedlegg som dokumenterer korrekt eiendomsforløp må signeres av berørte parter. Om det krysses 
av for feil i eiendomsforløp uten å sende inn dokumentasjon ser vi bort i fra feilen og produserer 
produktet slik eiendomsforløpet er levert fra Kartverket. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema for bestilling av skogbruksplan i Holmestrand 

https://gardskart.nibio.no/search
https://gardskart.nibio.no/search
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Rettigheter til data 
Det er du som skogeier som har eiendomsrett over skogbruksplanen med skog- og 
miljøregistreringene. Tømmerkjøpere bør også ha tilgang til den samme informasjonen, vennligst 
kryss av for de firmaene du gir rett til tilgang: 

 

Viken Skog  SB Skog  Nortømmer  Glommen Skog AS 
 
 
Tilskudd 
Når du har bestilt kan du søke om tilskudd som utføres via din skogfondskonto. Kontakt kommunen 
ved spørsmål eller ved behov for hjelp. 
 
Signering 
Det bekreftes ved signering at eiendomsopplysningene som berøres av denne bestillingen er 
korrekte. Kostnader ved oppretting av grensefeil utover innsendte dokumentasjon (de tinglyste 
og/eller privatrettslige avtaler) faktureres skogeier etter medgått tid, forutsatt skriftlig aksept av 
eier. Gitt at eier ikke aksepterer, leveres skogbruksplan med feil eiendomsforløp. 
 
Skogeiers navn ______________________________________ 
 
Sted: _________________ Dato: ____________ Underskrift: ______________________________ 
 
E-postadresse: _____________________________________Mobilnummer: _________________ 
 
 

 
Bestillingen sendes til: Viken Skog SA, v/Svein Dypsund, Rakkestadveien 41, 1814 Askkim. 
Alternativt kan signert bestilling skannes og sendes som vedlegg i e-post til sd@viken.skog.no 
 
 

 
 
 
 
 
Kontraktsbetingelser 
Takstutvalget (skogeiernes representanter) har inngått en avtale med Viken Skog som regulerer 
priser og innhold i produktene som skogeier kan bestille. Vi gjør oppmerksom på følgende: Bestilling 
av et produkt er en personlig kontrakt mellom skogeier og Viken Skog. Kontrakten opprettholdes 
selv om hele eller deler av eiendommen selges i etterkant. Denne kontrakten er gjeldende i signert 
stand og sendt inn på papirskjema eller som vedlegg i e-post. 
 
 
Det tas forbehold om trykkfeil i dette bestillingsskjemaet. 

Bestillingsfrist 1.6.2022 

mailto:sd@viken.skog.no

