
Program - Eierskiftedagene 2019 

 
Dag 1 – 11. desember 
10.00-10.20 Innledning Mari Gjølstad 

Bondelagets Servicekontor AS 

10.20-11.00 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i eierskifteprosessen 
o Hvordan snakke sammen om vanskelige tema?  

o Hvordan påvirker det at en person utenfra deltar i prosessen?  
o Har alle fått si sine meninger og forstått hva som skjer? 

o Involvering av ulike parter: hvem og når?  
 

Overlege Laila Torp 

Ringvoll bedriftshelsetjeneste AS 

 

11.15-12.00 Alminnelig gårdsbruk 

o Nærmere gjennomgang av retts- og forvaltningspraksis 
o Hva inngår i begrepet, og hva inngår ikke? 

o Betydning for eierskifte 

Mari Gjølstad 

Svein Aalling 
Seland Orwall DA 

12.15-13.00 Opprydding i grunnboka 

o Hvordan slette gamle heftelser? 
o Viktige endringer 

Haldis F. Skaare 
Kartverket 

13.00-14.00 Lunsj 

 

14.00-17.15 Skal man skifte ved ektefellens død?  

o Dødsfallstidspunktet  

- Hvilke vurderinger må gjøres mtp fremtidig eierskifte? 
o Lengstlevende overdrar til arving  

- Gjennomføring av eierskifte fra uskiftet bo/ skiftet bo 
o Lengstlevende dør. Overdragelse fra uskiftet bo <-> skiftet bo 

- Arvingene overtar / arvingene selger til andre 
 

o Case: skifte av dødsbo vs salg fra uskifte 

Jan Bangen 
Bondelagets Servicekontor AS 

Svein Aalling 

Ole Christen Hallesby 



 

 

Dag 2 – 12. desember 

 

 
09.00-09.45 

Takstprinsipper – hva er en takst?  

o Ulike takstbegrep   

o Risiko og valg av rente 

o Skjønn vs matematikk 

Unn Randi Liahagen  
Hallingdal Økonomiservice 

10.00-11.15 Hva kan junior betale for gården?  

o Hvordan ta hensyn til forventa avkastning og utviklingsmuligheter for den som overtar 

eiendommen?  

o Seniors regnskap  

o Avkastning og utviklingsmuligheter på sikt 

o Investeringsbehov  

o Skal man legge til grunn andre inntekter? 

Johannes Alne 
Tveit Regnskap  

11.30-12.00 Hvordan sikrer vi en god oppstart for junior etter eierskiftet? 

o Hva må på plass og hvordan?  

o Hvem gjør jobben?  

o «Sjekkliste» 

Gry-Heidi Ruud-Wethal  
Bondelagets Servicekontor AS 
 

Innspill fra salen 

12.00-13.00 

 

Lunsj 

 

13.00-13.45 Investering før eierskifte 

o Hvem skal bygge ny driftsbygning: selger eller kjøper?  
o Eksempel på skattepliktig overdragelse etter store investeringer 

Ole Christen Hallesby 

14.00-15.45 Avkastning av grunneiendom  

o Disposisjonsrett beholdes av selger eller søsken 
o Bruksrett skog, inntekter av rettigheter, fremtidige tomtesalg, festeinntekter m.v.  

 

Svein Aalling 
 


