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Innstilling av bobehandlingen, jf. konkursloven § 135

Blåfjell Holding AS

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

KJENNELSE
Konkurs hos Blåfjell AS ble åpnet 30.10.2020.
Advokat Jon Erling Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer, Roy Wilhelm Høiås og
Andreas William Hennyng som kreditorutvalg.
Bostyret har i sluttinnberetning av 05.01.2022 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 Jon Erling Skjørshammer, er det foreslått et salær på kr 40 125 inkl
mva. Medgått arbeidstid er oppgitt til 24 timer.
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.
Til kreditorutvalget er det ikke foreslått honorar.
Til borevisor, statsautorisert revisor Helge Asle Østvold, er det foreslått et salær på
kr 6 906,25 inkl mva. Salæret fastsettes som foreslått.
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SLUTNING
1. Bobehandlingen innstilles.
2. Salær til advokat Jon Erling Skjørshammer for bestyrelsen av boet, settes til kr 32 100,
med tillegg av mva. kr 8 025, til sammen kr 40 125.
3. Salær til borevisor statsautorisert revisor Helge Asle Østvold settes til kr 5 525, med
tillegg av mva. kr 1 381,25, til sammen kr 6 906,25.

Lisa Elin Rosendal Bech

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