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AGDER TINGRETT

KJENNELSE

Avsagt:

Sak nr.:

Dommer:

Saken gjelder:

17.01.2023

21 -083426KO N -TAG D/TKR I

ting rettsdommer Berg ny Cammermeyer Ofstad

lnnstilling av bobehandlingen, jf. konkursloven S 135

Kristiansand Maskin AS, dets konkursbo

lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse



Til stede: Kun retten.

Dommeren hadde sakens dokumenter til stede, herunder sluttinnberetning og regnskap med

salærforslag av 13. desember 2022, som er sendt til kreditorene og konkursdebitor med frist
for merknader innen 12. januar 2023 kl. 15.00.

Det er kommet merknader fra tidligere daglig leder Svend Hillesøy og fra Svein Hermansen,

som var daglig leder ved konkursåpningen. Disse merknadene gjelder formuleringer i
borevisors notat av 23. oktober 2022 om to gravemaskiner. Bostyrer presiserer at

formuleringene i borevisors notat ikke var ment å skulle plassere ansvar hos noen

enkeltpersoner.

Bostyrer har foreslått at bobehandlingen innstilles etter konkursloven $ 135.

Kreditorene er underrettet om at bobehandlingen vil bli innstilt hvis ikke det stilles sikkerhet.

Det er imidlertid ikke gitt tilsagn om sikkerhetsstillelse.

Retten avsa deretter slik

KJENNELSE

Tingretten åpnet den 10. juni202I konkurs hos Kristiansand Maskin AS, org. ff. 920 153

658, etter oppbudsbegjæring. Fristdag: 9. juni 2021.

Advokat Bjøm Hiibert Senum er oppnevnt som bostyrer. Kreditorutvalg er ikke oppnevnt.
Retten har den 1 1. mai 2022 oppnevnt statsautorisert revisor Kjell Arnvard som borevisor
med begrenset mandat.

Det er anmeldt krav i boet på kr 46 741 549.
I tillegg kommer boomkostningene.

Boets aktiva utgtrørkr 22 467

Boets midler er åpenbart utilstrekkelige til fortsatt bobehandling, og kreditorene er varslet
om at bobehandlingen vil bli innstilt hvis ingen stiller sikkerhet. Det er ikke gitt tilsagn om
sikkerhetsstillelse.

Bobehandlingen blir derfor å innstille etter konkursloven $ 135

Bostyrers salær er foreslått satt til kr 551 058, med tillegg av 25 oÅ merverdi-avgift kr 137

765, sum salær kr 688 823 inkl. mva. Herav kr 162 695 for lønnsgarantisakene.

Borevisors salær er foreslått satt til kr 24 000, med tillegg av 25 o/o merverdi-avgift kr 6 000,
sum salær kr 30 000 inkl. mva. Herav dekker Søgne og Greipstad Sparebank i h.t. garanti for
borevisors omkostninger kr 22 000 med tillegg av utgifter kr 5 000, til sammen kr 27 000.

Retten har intet å bemerke til salærforslaget og fastsetter bostyrers og borevisors
godtgjørelser i samsvar med dette.
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Staten dekker rettens gebyr kr 14 987 pluss kr 44 963 av boomkostningene, til sammen kr 59

950.

Innbetalte forskudd på legalpantemidler etter panteloven $ 6-4benyltes i sin helhet til
dekning av nødvendige boomkostninger med følgende beløp:

Søgne og Greipstad Sparebank
Santander Consumer Bank AS
Danske Bank ASA
Nordea Finans Norge AS
SpareBank I Finans Østlandet AS

kr 133 012,10
kr 114 850,00
kr 5 000,00
k 84 840,40
kr 1 500,00

Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at

boet vil få fradrag for merverdiavgiften av bostyrers og borevisors salærer som inngående

avgift.
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SLUTNING

Konkursbo nr. 2l -083 426KON-TAGD/TKRI, Kristiansand Maskin AS, org. nr.

920 153 658, innstilles etter konkursloven $ 135.

Det fastsettes følgende salærer:
Bostyrer advokat BjømHiibert Senum kr 551 058 med tillegg av 25 %o merverdiavgift
kr 137 765,til sarnmen kr 688 823 inkl. mva.
Borevisor statsautorisert revisor Kjell Arnvard kr 24 000 med tillegg av 25 Yo

merverdiavgift kr 6 000, til sammen kr 30 000 inkl. mva.

Y.r 162 695 av bostyrers salær blir å dekke av NAV Lønnsgaranti som merarbeid ved
behandling av lønnsgarantisakene, j fr. lønnsgaranti-forskriften $ 7-2.

Innbetalte legalpantemidler i h.t. panteloven $ 6-4 benyttes i sin helhet til dekning av
nødvendige boomkostninger med følgende beløp;

Søgne og Greipstad Sparebank
Santander Consumer Bank AS
Danske Bank ASA
Nordea Finans Norge AS
SpareBank 1 Finans Østlandet AS

kr 133 012,10
kr 114 850,00
kr 5 000,00
kr 84 840,40
kr 1 500,00

5

6

Staten dekker rettens gebyr kr 14 987 pluss kr 44 963 av boomkost-ningene, til
sammen kr 59 950.

Søgne og Greipstad Sparebank dekker til sammen kr 27 000 av borevisors salær og
utgifter.

.U
y Cammermeyer Ofstad

Kjennelsen meddeles bostyreren som forutsettes å undenette skyldneren, kreditorutvalget,
konkursrekvirenten og eventuelle fordringshavere som har reist innsigelse mot at
behandlingen innstilles.

Kjennelsen forkynnes for NAV Lønnsgaranti

-4- 2 1 -083426KO N -TAG D/T KR I


