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Utbetaling fra skogfond 
til diverse formål

Sendes til kommunen

Opplysninger om utbetalingen
Navn (skogeier) Kontonr.

S

Bilag

Adresse Postnr. Poststed

Beløp til utbetaling Utbetales til bank-/postgironr.

Navn (ved utbetaling til 3. person)

Adresse Postnr. Poststed

Eventuelt fakturanr. Eventuell regningsdato

Utbetalingen gjelder
Tilleggskode veier
1 Med tilskudd    3 Uten tilskudd

Løpetid er antall år en investering kan stå som udekket investering, 
og kan her være 0, 1, 2 eller 5 år

Formål Løpetid Hovedkode Tilleggskode 1-3 Lengde (meter) Beløp

Skogbruksplan 320

Diverse

Skogsforsikringen 360

Grensearbeid 361

Kurs 362

Bioenergitiltak 371

Veier med
skattefordel 85%

Opprusting, veiklasse 1-5 401

Opprusting, veiklasse 6-8 404

Nyanlegg, veiklasse 1-5 400

Nyanlegg, veiklasse 6 402

Nyanlegg, veiklasse 7-8 403

Nyanlegg, enkel vei 421

Veivedlikehold 422

Innkjøp i skogsvei 423

Miljøtiltak 500

Tilbakebetalt. Skoger under 10 da 700

Overføring mellom skogfondkonti 710

Frigitt 720

Merverdiavgift (reg.eier) 730

Merverdiavgift for uregistrert eier skal føres på det enkelte formål (hovedkode)

Kommunens underskrift Skogeiers underskrift
Utgiftsbilag fremlagt      Arbeidet kontrollert     Opplysningene nedenfor om eget arbeid er riktige.

Sted og dato Underskrift Sted og dato Skogeiers underskrift
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