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Innstilling av bobehandlingen, jf. konkursloven § 135

Format Maling AS, dets konkursbo

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

KJENNELSE
Konkurs hos Format Maling AS ble åpnet 28.09.2020.
Advokat Ådne Laastad er oppnevnt som bostyrer.
Bostyret har i sluttinnberetning av 1. desember 2020 foreslått at bobehandlingen innstilles i
medhold av konkursloven § 135. Det er opplyst at boets midler er utilstrekkelige til å dekke
kostnadene ved bobehandlingen. Innberetningen, regnskap og forslag til godtgjøring har
vært sendt kreditorene og skyldneren med frist for bemerkninger. Bemerkninger er ikke
innkommet.
Boet har ikke midler til å dekke kostnadene ved fortsatt bobehandling, og retten anser ikke
videre bobehandling for å ha noen hensikt. Bobehandlingen blir derfor å innstille.
Til bostyreren, advokat Ådne Laastad, er det foreslått et salær på kr 44 740 med tillegg av
mva. Medgått arbeidstid er oppgitt til 30,26 timer. 14,8 timer er utført av bostyrer/advokat,
0,55 timer er utført av ansatt advokatfullmektig og 14,91 timer er utført av saksbehandler.
Av salærkravet er kr 6 225 foreslått dekket av lønnsgarantiordningen. NAV Lønnsgaranti er
gitt anledning til å uttale seg.
Tidsforbruket og det foreslåtte salæret er innenfor de rammene som retten kan akseptere,
hensett til boets art og omfang, og retten legger arbeidsoppgaven til grunn.
Anmeldte lønnskrav oppnår ingen dekning i boet og boet ville ikke ha behandlet
lønnskravene dersom det ikke var for lønnsgarantiordningen. Boet har ikke tilstrekkelige
egne midler til å dekke omkostningene knyttet til behandlingen av lønnskravene, og
vilkårene for å pålegge lønnsgarantiordningen dekningsansvar er tilstede etter
lønnsgarantiforskriften § 7-2 nr. 2 jf. lønnsgarantiloven § 10. Andelen som skal dekkes av
NAV Lønnsgaranti fastsettes som foreslått.

SLUTNING
1. Bobehandlingen innstilles.
2. Salær til advokat Ådne Laastad for bestyrelsen av boet, settes til kr 44 740, med tillegg
av mva. kr 11 186, til sammen kr 55 926.
3. NAV Lønnsgaranti dekker kostnader knyttet til behandlingen av lønnskrav med kr 6 225

-2-

20-127481KON-BERG/2

Morten D. Haldorsen

Kjennelsen meddeles bostyreren som forutsettes å underrette skyldneren,
konkursrekvirenten og eventuelle fordringshavere som har reist innsigelse mot at
behandlingen innstilles.
Kjennelsen forkynnes for NAV Lønnsgaranti.

Dokument i samsvar med original
Jannicke Stien
Saksbehandler
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