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KJENNELSE

Konkurs  hos Bilsenteret  Sør AS ble åpnet  08.07.2021.  Konkurs  ble åpnet  med  bakgrunn  i

oppbuds.begjæring  fra styreleder  i selskapet  datert  den 01.07.2021,  og begjæringen  innkom

til retter den 05.07,202. Styreleder i selskapet  var  Carl  Andre  Aaser  Wiborg.  Det  er opplyst

at Wibo:g  kjøpte  selskapet  og overtok  som daglig  leder  og styreleder  den 06.11.2020.

Advoka":  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som bostyrer.  Videre  er det oppnevnt  borevisor  med

begrenset  mandat.  Dette  er statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard.

Bobestyrer  innga  cn foreløpig  innberetning  datert

Det  ble  avhold  skiftesamling  iboet  den 19.08.2021.

Bostyre1  innga  en ny  innberetning  datert  den 14.10.2021.  I denne  beretning  begjærte

bostyret  konkurskarantene  imedhold  av kkl.  142 overfor  Carl  Andre  Aaser  Wiborg.

Det  ble oxist til at det er skjellig  grunn  til  mistanke  om grovt  underslag,  idet  selskapet  har

solgt  en rekke  biler  i kommisjon  uten  at selger  har  fatt  oppgjør.  Enkelte  biler  også  solgt

videre  u:en  oppgjør  til  selger  og det er heller  slettet  salgspant  i bilen.

Innberetningen  ble oversendt  til  Wiborg  med  frist  for  uttalelse.  Wiborg  har  kommunisert  at

han ønsket  muntlig  forhandlinger.

Det  ble derfor  innkalt  til  muntlig  behandling  av kravet  om  konkurskarantene  iAgder  tingrett

i Kristia»sand  den 12.11.2021.

Bostyret  med  bobestyrer  og borevisor  møtte.  Carl  Andre  Aaser  Wiborg  møtte  og han  avga

forklarirg.  Wiborg  motsatte  seg å bli  satt i konkurskarantene  jf.  rettsbok  av 12.11.2021.

Rettens  vurdering

Forutset-i  ingsvis  skal  konkurskarantene  kunne  ilegges  på et forholdsvis  summarisk

grunnlag,  uten  de samme  krav  til  bevis  eller  bevisførsel  som for  eksempel  ien  straffesak,  jf.

Rt. 1993  s. lOO. Det  vil  være tilstrekkelig  for  retten  å bygge  på opplysninger  framkornmet

ved  bokettersyn,  bostyrets  innstilling  og merknadene  fra  den som  ilegges  konkurskarantene,

jf.  RG. 1998  s. 1010.  Det  dreier  seg da heller  ikke  om straff,  men  om et beskyttelsestiltak

mot  uønsket  forretningsførsel  iform  av virksomhet  med  begrenset  ansvar,  en beskyttelse

som  justiskomiteen  i Itunst. O. nr. 4 (1989-90)  beklaget  ble benyttet  i for  liten  utstrekning.

Den  prirsipale  målgruppen  er de såkalte  konkursgjengangere  ellerkonkursryttere,  jf.  Ot.prp.

nr. 50 (1980-81)  s. 50 og Ot.prp.  nr. 39 (1982-83)  s. 9. I tillegg  tas sikte  på å luke  ut useriøse

forretnirgsdrivende,  jf.  Ot.prp.  m. 26 (1998-99)  s. 128.
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Grunnvilkåret  for  konkurskat:amtene  er at det  må være  noe å hebreide  &eri som  ilegges

karantere,  enten  i form  av straffbav  mandling, eller  uforsvarlig  foyretuThngsføysel,  jf.

ko*urslover»  el 142 første }edd nr. I og 2. Ettey nr. i må det foreJigge skj.e}big @;auæ tiI
mistanke orn at en straffbar handljng  av tilstrekke}ig  yeIevarxs og alvorjighet  er begått,  jf.

Innst. O nr. 50 (}975-76)  s. 21 og Innst.  O. m. 56 (1983-84)  s. 17, og for  at de suThjektive

viJkår  fcr  straff  er ti}stede  for  aktuelle  personer.  Det  ska} ikke  stiJies for  strenge  ka:av, men

som istraffeprosessen  innebærer  kravet  til  skjeIlig  gmrm  etter  praksis  en

sannsynighetsovervekt,  jf. RG }995  s. 623. Foy at nr. 2 skal få anvendelse  mqå aet  påvises

uforsvariig  forretningsførsel  sorri grunnlag  for  å anta  at den eUer de ansvar}ige  for  denme, er

uskikkel  tiE å stifte  el1er lede seiskap  med  begrenset  ansvar.

Det  skaI foretas  en toialvurdering,  hvoruder  rigsa  rimeIigheten  ved  bruk  av

konkursI<arantene  inngår,  j'f. konkursloven  § 142  annet  ledd.  I praksis  er det  ktevd  nee mer

omfattende  elier  alvor1ige  forgåerser for  å ilegge  karantene  for  personer  sorr»  ikke  tidligere

har vært  under  konkurs  eIIer  involvert  ikonkurs  på relevant  kritikkverdig  måte.  Kriterier  vii

da sær}ig  være utiJbørlig  berikelse  eller  unndragelser  av betydning,  jf.  RG. 1993  s. 179  og

1998  s, IOlO,  eller  meget  slett  eller  frawerende  regnskapsførsel,  jf.  Ot.prp.  m. 26 (Th998-99)

s. t28.

Retten  finner  at det skjelIig  grunn  tiJ mistanke  for  at Carl  Andre  Aaser  Wiborg  har  overtrådt

straffeloven  § 325 jf, § 324 (grovt  undeyslag).  Det  vises  til  bostyrets  iurnberetning  om at

Wiborg,  som  daglig  leder  og styreleder  i selskapet,  tok  inn  i komrnisjon  en rekke  biler  for

salg. Mange  biler  ble soigt  uten  at avtalt  kjøpesum/saIgssum  ble  betalt  til  den som  imeverte

bilene.  Flere  biler  ble også  solgt  uten  ateier  verken  fikk  betalt  eIler  at safgspanten  ibilene  ble

slettet.  Pengene  for  salget  har  med  sannsynlighetsovervekt  gått  inn  i driften  av selskapet,

blitt  betalt  iforhold  utestående  krav  iforhoId  til  kjøpesummen  for  selskapet,  kiIitt  betalt  for

fiktive  fakturaer  fra  tid}igere  eiere  av selskapet  e.l. eller  på annen  blitt  forføyet  over  etter  at

pengene  var  underslått  fra  de oppelige  bileiere  som  ønsket  å selge bilene  sine  gjennom

seIskapet  ikommisj.on.  Bostyret  har  redegjort  for  at det fra  selskapet  Bilsenteret  Sør  AS er

solgt  biler  for  tii  sammerh  kr. 4.883.000,-  uten  at eieme  har  fått  betaJt.

Wiborg  har  bedyret  sin  uskyld  og mener  at han er lurt/ført  bak  iyset/svind1et  av  de tidligere

eierne.

Retten  finner  at Wiborg  -  som  daglig  leder  og styre}eder  - med  klar  sannsyulNghetsovervekt

dvs. rnec  skjellig  gn  i det ruinste  har  medvirket  til  underslag  ev. bedrageri  overfor  de

mange  bileiere  som solgte  biØene ikormnisjon  gjennom  selskapet  Bilsenteret  Sør.

Det  vises  for  det  første  til  bostyrets  innberetning  med  næri'nere  begrumøeNse. Videre  vises  det

til  atAgder  politidistrikt  har  siktet  Wiborg  for  grovt  undersIagjf.  siktelse  av 04.08.202i.  Det

vises  også  til  rettsbok  med  kj.emnelse fra  Østre  Innlandet  tingrett  av 15.september  2021.  I

nevnte  kjennelse  finner  tingretten  at det er skjellig  til  mistanke  om straffbare  forhold  jf.

siktelser  overfoy  flere  personer/seiskaper,  som  kan  knyttes  t#} s'eiska'pet  sorri !idligere  eiere

mv. Pre:yisseneikjennelsenunderbyggerogsåatdeterskj'eliigtilmjstameornatWiborg

har  medvirket  til  en omfattende  kritninell  virksomhet.  Wiborgs  forklaring  fremstår  ikke  som
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troverdig. I nevnte kjennelse fikk  påtalemyndighet  medhold  ikravet  om  hefte  jf.  strpl.  §

218.

Videre 'finner retten at vilkåret  i kkl. {SI 142 første  ledd nr. 2 er oppfylt-  Med  henvisning  til

ovenstående har Wiborg som  daglig  leder  og styreleder  drevet  en uforsvarlig

forretnirgsførsel,  idet en rekke  personer  er påført  til  dels store  tap. Det  er et ubesvart

spørsmål  hvor pengene har tatt veien.  Wiborg  har etter  rettens  syn således  vist  seg uskikket

til å driæ  forretningsvirksomhet  som daglig  leder,  styreleder  eller  styremedlem  i et

aksjeselskap.

Retten fmner det tilstrekkelig  godtgiort  at det må antas at Wiborg  har gjort  skyldig  i

uforsvarlig  forretningsførsel  ved  underslag  av penger  fra  bileiere  som solgte  biler  gjennom

selskapet, og at omfanget og alvorlighetsgraden  av de straffbare  handlingene  hari  med

skjellig  grunn kan mistenkes for  gjør  at han er uskikket  til  å ha slike  roller  iet  selskap  som  er

angitt  i testemmelsen.

Retten  finner  under  henvisning  til Wiborgs  forklaring-  der han stiller  uforstående  til

siktelsen og til at han har gjort noe ulovlig  - at det  også  er en klar  gjentagelsesfare  i forhold

til  uforsvarlig  forretningsførsel.

Retten  finner  etter  en skjønnsmessig  helhetsvurdering  at Wiborg  bør  ilegges

konkurskarantene  inærværende  sak, idet  begge  alternativer  ikkl.  §142  første  ledd  (1 og  2)

er  oppfy:t.

Retten  kan  ikke  se at en konkurskarantene  i dette  tilfelle  fremstår  som urimelig  eller

uforholdimessig.

Konkurskarantene  gjelder  iutgangspunktet  i2  år fra  konkursåpningen  jf.  3 ledd.  Retten  kan

bestemtre  at karantenetiden  først  skal  regnes  fra  tidspunktet  tingretten  treffer  avgjørelsen

om konkurskarantene. Med  henvisning  til  alvorlighetsgraden  i nærværende  sak finner  retten

at toårfristen  bør  løpe fra avsigelstidspunktet  for  kjennelsen.

Bostyret  har også  bedt  rettens  avgjørelse  iforhold  til  kkl.  § 142, 4 ledd.

I medhokl  av nevnte  bestemmelse  kan  retten  bestemme  at konkurskarantene  også skal

innebaere  at skyldneren  for  nevnte  tidsrom  skal  fjemes  fra  verv  som nevnt  i tredje  ledd  i

selskaper  som nevnt  i femte  ledd.

Retten  fizer  etter  en helhetsvurdering  at sakens  alvorlighetsgrad  jf.  politiets  siktelse  og

måten  og metoden  dette  er gjort  på underbygger  en uskikket  hos Wiborgs  som tilsier  at han

må fjernes  fra  verv  som nevnt  i tredje  ledd.
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SLUTNING

Carl  Aniire  Aaser  Wiborg,  fnr.  27.10.1986  ilegges  konkurskararxtene  i henhoM  tiI

korso;ven  § 142 tredje  ledd  jf. første  ledd  nr. 1 og 2, således  athan.  for'et  tidsyom  av to år

regnet  fta  dato for  denne  kj.ennelsen  ikke  kan  stifte  aksjeselskap,  forretirxgsavdeling  av

uten}an6'sk  aksjeselskap,  næringsdrivende  stiftelse,  boligbyggelag,  boretts}ag  og

samvirkelag  eller  påta  seg eller  reeltutøve  nye verv  som medlem  eIler  varamedlem  av styret

eller  som  administrerende  direktør  i sIikt  selskap.

Konkurskarantenen  innebærer  at Wiborg  for  nevnte  tidsrom  også  må  f)ernes  fra  verv  som

nevntikkL  F3 142, 3 ledd i selskaper som  nevnt i51edd jf. kkl. § 142, 4 ledd.

Konkuråararttenekjennelsen  har  virkning  fra  avsigelsen  og varer  til  12.11.2023.

Overtreeelse  av konkurskarantenekjennelse  er straffbart  imedhold  av konkursloven

§ 143a.

Kjennelsen  meddeles  påtalemyndigheten  og bostyrer  og forkynnes  for  saksøkte,  Melding

om konkurskarantenen  sendes Konkursregisteret.

Ankefriden  er 6n måned,  jf.  konkursloven  § 153.
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