
AGDER  TINGRETT

JU!dJsj4NIN

Avsagt: 30.09.2022

Sak  nr.: 22-024471  KON-T  AGD/TKRI

Dommer: Tingrettsdommer  Jostein  Johannessen

Saken  gjelder: Innstilling  av bobehandlingen,  jf. konkursloven  § 135

Televerket  AS,  dets  konkursbo

Ingen  begrensninger  i adgangen  til offentlig  gjengivelse



Til  stede: Kun  retten.

Dommeren  hadde  sakens  dokumenter  i hende,  herunder  sluttinnberetning,  regnskap

og salærforslag,  datert  15.09.2022,  som  er sendt  kreditorene  og konkursdebitor  med

frist  for  merknader  innen  29.09.2022.

Det  er ikke  innkommet  merknader  til  fristen.

Bostyret  har  foreslått  at bobehandlingen  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

Kreditorene  er underrettet  om  at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  det  ikke  stilles

sikkerhet.  Det  er ikke  gitt  tilsagn  om  sikker1ietssti1le1se.

Undersøkelser  irelasjon  til  konkurskarantene  og straffbare  forhold  antas  tilstrekkelig

gjennomgått.

Retten  avsa  deretter  slik

KJENNELSE

Ved  kjennelse  av 16.02.2022  åpnet  Agder  tingrett  konkurs  i Televerket  AS,  org.nr.:

994  318 470.  Grunnlaget  for  konkursen  er oppbudsbegjæring  fra  selskapet  selv.

Fristdag:  15.02.2022.

Advokat  Øystein  Vikstøl  er oppnevnt  som  bostyrer.

Kreditorutvalg:  Ikke  oppnevnt.

Statsautorisert  revisor  Kjell  Arnvard  er oppnevnt  med  begrenset  mandat,  jf.

konkursloven  e) 90 tredje  ledd  i skiftesamling  den  09.03.2022.

Det  er 2 anmeldte  krav  i boet  på kr  40 779,92,-.

I tillegg  kornmer  boornkostninger
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I følge  Brønnøysundregistrene  hadde  selskapet  hatt  fire  ansatte.  Det  viste  seg derimot

å ha vært  5 tidligere  ansatte.  Alle  hadde  sluttet  før  konkursåpningen.  Bostyrer  sendte

ut A-skjema  til  alle  de fem  tidligere  ansatte  og to meldte  krav  om  feriepenger  til  NAV

Lønnsgaranti.  Begge  de to som  meldte  inn  krav  fikk  avslag  av NAV  Lønnsgaranti.

Pr. d.d. står det kr  2 650,-  på boets  konto,  hvilket  refererer  seg til  salg  av fordring  og

driftstilbehør.

Konkursboet  er ikke  merverdiavgiftspliktig  og Staten  vil  således  ikke  dekke

merverdiavgiften  av bostyreres  salær.

Boets  midler  er utilstrekkelige  til  fortsatt  bobehandling,  og kreditorene  er varslet  om

at bobehandlingen  vil  bli  innstilt  dersom  ingen  stiller  sikkerhet.  Det  er ikke  gitt

tilsagn  om sikkerhetsstil1e1se.

Godtgjørelsen  til  bostyrer  advokat  Øystein  Vikstøl  er foreslått  satt til  kr  64 600,-  med

tillegg  av merverdiavgift  kr  16 150,-,  totalt  kr  80 750,-.

Godtgjørelsen  til borevisor  Kjell  Arnvard  er foreslått  satt til  kr  500,-  med  tillegg  av

merverdiavgift  kr. 125,-,  totalt  kr. 625,-.

Rettens  ge)byr  på kr  4 892,-  og kr  80 030,-  av bostyrets  salær/utgifter  (totalt  kr  84 922)

dekkes  av staten  (oppbud)  med  kr  61 150,-  og kr  23 772,-  av NAV  Lønnsgaranti.

Retten  har  intet  å bemerke  til  salærforslaget  og fastsetter  godtgjørelsen  isamsvar  med

dette.

SLUTNING

l.  Konkursbonr.:22-02447lKON-TAGD/TKRITeleverketAS,org.nr.:994318

470,  innstilles  etter  konkurslovens  § 135.

2. Godtgjørelsen  til  bostyrer,  advokat  Øystein  Vikstøl,  fastsettes  til  i alt

kr  64 600,-  med  tillegg  av merverdiavgift  kr 16 150,-,  totalt  kr  80 750,-.
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3. Godtgjørelsentilborevisor,statsautorisertrevisorKje1lArnvard,fastsettestili

alt  kr  500,-  med  tillegg  av merverdiavgift  kr. 125,-,  totalt  kr. 625,-.

4. Rettens  gebyr  på kr  4 892,-  og kr  80 030,-  av bostyrets  salær/utgifter  (totalt  kr

84 922)  dekkes  av statens  garantiansvar  (oppbud)  med  kr  61 150,-  og kr  23

772,-  fra  NAV  Lønnsgaranti.

Jostein  Johannessen

Kjennelsen  meddeles  bostyreren  som forutsettes  å rinderrette  skyldneren,  kreditorutvalget,
konkursrekvirenten  og eventuelle  fordringshavere  som har reist innsigelse  mot  at

behandlingen  innstilles.

Kjennelsen  forkynnes  for  NAV  Lønnsgaranti.
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