
Advokat Øystein 
Vikstøl har mye 
å holde rede på i 
konkursboet etter 
Birkenes Armering. 

KRISTIANSAND

– Bostyrer har rettens tillatelse til 
å ta beslag i Scand Dynamic-bå-
ten eller andre verdier tilhøren-
de NN. At konkursboet etter Bir-
kenes Armering AS har 292.000 
kroner til gode fra ham, er sann-
synliggjort. Det samme er faren 
for at han vil prøve å unndra seg 
betaling.

Slik kan en fersk kjennelse fra 
Kristiansand tingrett, ført i pen-
nen av tingrettsdommer Ben Fe-
gran, oppsummeres. Bak de få 
setningene skjuler det seg imid-
lertid et svært sakskompleks og 
en hel dag med himmelvidt spri-
kende forklaringer i tingretten.

GjenGanGer
Da betongentreprenørselskapet 
Birkenes Armering AS ble slått 
konkurs av Skatt Sør i februar i 
år, var det fjerde gangen siden 
2008 at den daglige lederen var 
involvert i en konkurs. Birkeland 
Dekk AS, Birkenes Armering & 
Betong AS, Tele Agder AS og alt-
så Birkenes Armering AS var gått 
overende i tur og orden med sam-
let gjeld rundt 15 millioner kro-
ner. Det lengste noe av selska-
pene hadde holdt ut fra stiftelse 
til konkurs, var to år. (Det hører 
imidlertid med til historien at NN 
ikke har vært alene om eierskap 
og sentrale verv i alle selskapene.)

I Birkenes Armering var den di-
rekte konkursårsaken manglen-
de momsbetaling. 4. januar i år 
sendte Skatt Sør konkursbegjæ-
ring. Fem dager før hadde NN 
overdratt alle aksjene i selskapet 
til en uføretrygdet person, som 
ble registrert som ny daglig leder 
og styreleder 9. januar – 11 dager 

før konkursåpning. At NN dessu-
ten tok ut 110.000 kroner omtrent 
samtidig, er blitt et tema i bobe-
handlingen.

– Ikke bra
– Det var ikke bra overfor de an-
dre kreditorene, erkjente NN 
overfor en myndig dommer Fe-
gran i tingretten onsdag, om de-
ler av privatuttaket. Så la han til 
at han følte han hadde rett til det, 
for det var penger han angivelig 
hadde lagt ut.

At selskapet var blitt solgt til en 
uføretrygdet mann rett før kon-
kursen, slet han med å begrunne. 
At vedkommende var blitt nektet 
konto i en rekke banker, og derfor 
benyttet en av NNs konti som sin 
egen – mens NN samtidig bruk-
te den samme kontoen både pri-
vat og i jobbsammenheng – bidro 
ikke til at brikkene falt på plass 
for tingretten.

Advokat Øystein Vikstøl, som 

bestyrer boet etter Birkenes Ar-
mering AS, er flere ganger nor-
gesmester i boksing og har dessu-
ten jobbet som murer. I tingretten 
onsdag fikk han bruk for hele 
kompetanseregisteret.

– Jo, jeg har faktisk peiling på 
det, repliserte han overfor NN, 
som hadde tillatt seg å antyde at 
bostyrer visste lite om betong-

arbeider. Deretter gikk Vikstøl 
ut i såpass hardtslående stil mot 
både NN og et vitne (se egen sak) 
at dommer Fegran måtte gå mel-
lom.

restkrav
NN stilte sammen med advokat 
Åge Eidsvig i retten. Eidsvig men-
te å kunne tilbakevise mange av 

Vikstøls påstander, og i en pau-
se sukket han litt overfor Fædre-
landsvennens utsendte.

– Egentlig dreier dette retts-
møtet seg bare om et restkrav på 
110.000 kroner. Men så dukker 
det opp alt mulig annet.
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Kaoskonkurs i retten
KONKURSGJENGANGER. sprikende forklaringer

LILLESAND

Forviklingene rundt båten nevnt 
i hovedartikkelen, er omfatten-
de. Den tilhørte opprinnelig en ei-
endomsutvikler fra Aust-Agder, 
som Birkenes Armering gjorde 
en jobb for. I ettertid har det duk-
ket opp to salgskontrakter med 

vidt forskjellige beløp. Den ene 
ble omtalt som reell, mens den 
andre (med høyere beløp) skul-
le tjene som grunnlag for en lå-
nesøknad. Det tredje dokumen-
tet var en fersk erklæring hvor 
utvikleren bekreftet at 250.000 
kroner av båtens verdi var opp-
gjør overfor NN for arbeider på 
utviklerens eiendom – noe som 

lett kunne oppfattes som svart 
arbeid.

Da utvikleren forklarte seg om 
erklæringen, mente han at den 
ikke var riktig, og at han hadde 
følt seg presset til å signere. «Hva 
presset besto i, fremsto for ting-
retten som noe uklart», skriver 
dommer Fegran om den saken. 
Rune Øidne ReineRtsen

Båtforviklinger

Advokat Øystein Vikstøl er bosty-
rer for konkorsboet etter Birke-
nes Armering AS, mens Elisabeth 
Hesjedal fra Kemneren i Kristian-
sand sitter i kreditorutvalget. Her 
venter de på at rettsforhandlinge-
ne skal begynne.  
FoTo: Rune Øidne ReineRTsen
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FAKtA

Birkenes Armering AS-
konkursen:

 ● Ved konkursåpning  
var det sju ansatte.

 ● Så langt er det kommet inn  
33 krav på til sammen  
3,9 millioner kroner.
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