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KRISTIANSÅND

TINGRETT

ii

Avsagt:

05.03.2020

Sak

I9-122568KON-KISA/21

nr..:

Dommer:
Saken

Sollie,

Tingrettsdommer
gjelder:

Rene,

hans

Tilbakelevering
jf. konkursloven

konkursbo

1ngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

Ben Fegran

og innstilling av bobehandlingen,
§ 136

Til stede:

Kun retten.

Dommeren hadde sakens dokumenter til stede, herunder
tilbakelevering
av boet etter konkurslovens
§ 136.

Retten avsa deretter

sIuttinnberetning

og begjæring

om

slik

KJENNELSE

Tingretten

åpnet den 3. september

919 792 434, etter begjaering

Advokat

Øystein

Statsautorisert

Vikstøl

revisor

konkursloven

2019 konkurs

fira Skatteetaten.

er oppnevnt

Kjell

Arnvard

Fristdag:

som bostyrer.
er oppnevnt

etter konkursloven

som er største kreditor

De tre øvrige
sarntykker

Bostyrers

som borevisor

kreditorutvalg.

med begrenset

mandat, jf.

2019. Det er meldt fem krav påtil

samrnen

etter konkurslovens

kreditorene

salær er foreslått

med et krav på kr 1370

har bekrefiet

i at boet innstilles

slær er foreslått

oppgjør

eller samtykket

000, har samtykket

at de har mottatt

og tilbakeleveres

satttil

§ 136.

i

§ 136,

debitor

oppgjør

med tillegg

for sine krav, og at de
§ 136.

av 25 % merverdiavgiff

har ikke hatt innsigelser

satt til kr 1500

itilbakelevering.

etter konkurslovens

kr 61 500, med tillegg

sum salær kr 76 875 inkl. mva. Debitor

Borevisors

Det er ikke oppnevnt

som har meldt krav i boet har enten fått fullt

tilbakelevering

DNB,

org.nr.:

21. august 2019.

359,-.

Rene Sollie har begjært boet tilbakelevert

Sarntlige

født 06.01.1986,

§ 90 tredje ledd.

Fristen for å melde krav i boet var 30. september
kr 1602

hos Rene Sollie,

kr 15 375,

mot salærforslaget.

av 25 % merverdiavgift

kr. 375, sum

salær kr. 1875.

Retten har intet å bemerke

til det foreslåtte

salær og fastsetter

bostyrets

godtgjørelse

i

samsvar med dette.

-2-

19-j22568KON-K1SA/21

I tillegg

til bostyrers

retten, samt bostyrers

Det er innbetalt

godtgjørelse

utlegg til bobestyrergarantipoIise

kr 96 158 til dekning

Kr. 17 677 vil bli refundert

Konkursboet
bostyrers

utgjør bobehandlingsomkostningene

kr 14 375 i gebyr til

kr 1005.

av ornkostningene,

eks. mva.

debitor.

er merverdiavgiftspliktig

og Staten vil således deUce merverdiavgiften

av

salaer.

SLUTNING

1.

Konkursbo

m. 19-122568KON-KISA/21,

919 792 434, innstilles

2.

Bostyrer

advokat

3.

Borevisor

Kjell

merverdiavgift

og tilbakeleveres

Øystein

25 % meyerdiavgiff

Rene Sollie,

Vikstøl

kr15

Arnvard

debitor

tilkjennes

født 06.01.1986,

etter konkurslovens

org. nr.

§ 136.

et salær stort kr 61 500, med tillegg

375, sum salær kr 76 875 inkl. mva.

tilkjennes

kr 375, sum

salær

et salær stort kr 1500,
kr 1875

med tillegg

av 25 %

inU. mva.

Ben F

Kjennelsen

meddeles

konkursrekvirenten
bobehandlingen

bostyreren
og eventuelle

som forutsettes
fordringshavere

å underrette

skyldneren,

som har reist innsigelse

kreditorutvalget,
mot at

innstilles.
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av

