
 

Program –  
Bondelagets eierskiftedager 15.-16. desember 2022 
Dag 1 – 15. desember 

 
10.00-10.05 Innledning og velkommen 

Bondelaget 

10.05-11.00 Konflikthåndtering – rådgiverens rolle 
 
o Slik unngår man konflikt 
o Oppdag konflikten i tide 
o Når bør rådgiveren trekke seg fra oppdraget 
 

Ole Christen Hallesby, pensjonert 
rådgiver for bønder 

11.15-13-00 Ulike eierskifter – ulike tilpasninger - en praktisk tilnærming til et eierskifte 

o Forberedelser til eierskiftene 
o Eierskifte på ulike eiendommer 
o Eiendommer med grad av drift/virksomhet(er) 

 

Unn Randi Liahagen, eierskifterådgiver 
i Hallingdal Økonomiservice 

Johannes Alne, eierskifterådgiver i 5 
pluss  

13.00-14.00 Lunsj 
 

14.00-15.45 

 

Uttak 
 
Generelt om uttaksbeskatning  
o Vilkår for, og unntak fra uttaksbeskatning 
o Når utløses uttaksbeskatning i et eierskifte? 
o - Hva hvis junior ikke skal drive gården videre? 
o - Grensen mellom realisasjon og utlodning fra uskiftebo 
o Justeringsreglene 

 

Svein Aalling, advokat i Seland-Rödl & 
Partner 

16.00-16.45 Justering 
 

o Gjennomgang av justeringsavtale og forslag til skjema/avtaletekst 
Martin Johnsbråten, rådgiver i 
Bondelagets Servicekontor AS 



 

 
Dag 2 – 16. desember 2022 
 

 
 
 
 

 
09.00-09.45 

 

Taksering – hvorfor ha en takst 

o Prinsipper for verdsetting, kapitaliseringsrente og boverdi 
o Takstmannens skjønn – objektivitet ved verdsetting 
o Aktuelle misforståelser 

 

Ingri Guren, landbrukstakstkvinne 

10.00-10.45 

 

Tinglysing av landbrukseiendommer – ulike problemstillinger 

o Bygg på annen persons eiendom – hva skal med i dokumentavgiftsgrunnlaget? 
o Hvordan begrense at tinglyste rettigheter ikke følger med på fradelte parseller, 

herunder personlige heftelser som f.eks. kårrettighet 
o Dokumentasjon ved overføring av landbrukseiendom fra dødsbo 

Bjørn Hellik Høimyr 
Juridisk rådgiver i Kartverket 

11.00-12.00 Rådgivning til samboere som overtar gård 

Sikring av samboer ved eierskifte innad i familien 

o Kostnader ved overdragelse av eierandel til samboer 
o Samboeravtale – pantedokument 
o Testament 

Elise Midling-Hansen 
Advokat i Bondelagets Servicekontor AS 

12.15-13.00 

 

Avhendingslova 
 

o Betydning i et generasjonsskifte 
o Lovendringene fra 2022 - krav om tilstandsrapport 
o Hva utgjør en mangel og hvordan håndteres det 

 

Olav Røssaak 
Advokat i Bondelagets Servicekontor AS 

13.00  
Lunsj og avreise 
 

 


