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  Hva er konkurs? 

• Kollektiv tvangsforfølgning – et generalbeslag, der eiendelene til 
eksempelvis en person eller et selskap blir beslaglagt og anvendt 
til dekning av vedkommendes gjeldsposter. 
 

• Personlig konkurs; 

 -   privatpersoner uten næringsvirksomhet 

- næringsdrivende som er innhaver av et enkeltpersonforetak 
 

• Selskapskonkurs; 

– juridiske personer –  som for eksempel aksjeselskaper, 
ansvarlige selskaper, stiftelser og ”NUF”er 

 

• Skyldneren blir fratatt rådigheten over eiendelene, jf. kkl. 
(konkursloven)§ 100. Konkursboet overtar rådigheten over de 
beslaglagte eiendelene.  
 

• Retten oppnevner en bostyrer - som regel en advokat, jf. kkl.      
§ 77. Vedkommende representerer boet utad, jf. kkl. § 85. 
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Boåpning – hvilken informasjon kreves? 

• Informasjon om konkursåpningen og skyldneren:  

– Kjennelsen om konkursåpning (tvangsoppløsning eller tvangsavvikling) 
– Nærmere om skyldneren - firmaattest 
– Styresammensetning   
– Daglig leder  
– Rolleutskrift for skylderens ledelse 
– Regnskapsfører og revisor  

 

• Oversikt over eiendeler og gjeldsposter: 
– Regnskap  
– Eiendeler 
– Heftelser  
 

• Hvilke registreringer er det på skyldneren: 
– Merverdiavgiftsmantallet 
– NAV AA-registeret 

 

• Opplysningene: nødvendig grunnlag for bostyrers videre 
undersøkelser.   
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 Hvordan innhentes opplysningene? 

• Før ”Konkursbehandling” (tidligere omtalt som ”Bosiden”) :  
– Kjennelsen fra retten: normalt kun opplysninger om hvem som møtte i retten for 

skyldneren – styreleder/daglig leder 
– Samtale med skyldneren for å innhente ytterligere informasjon om ledelsen, 

regnskapsfører og revisor mv  
– Tidkrevende og dermed også kostnadskrevende prosess 
– Noen dager etter åpningen mottok bostyrer en telefaks fra Brønnøysundregistrene med 

informasjon om skyldneren, revisor, regnskap mv.  
 

• ”Konkursbehandling”: 
– Elektronisk hjemmeside for hvert enkelt bo i Alltinn  
– Umiddelbart etter konkursåpning mottar bostyrer første e-post med informasjon om 

hva som er lagt ut på Konkursbehandling  
– Delegerer rettigheter til andre ved bostyrers kontor: lese- og skrivetilgang, rettigheter 

for regnskapsmedarbeidere 
– Innhenter registerutskrift, årsregnskap, roller, panteopplysninger, tidligere 

kunngjøringer 
– Informasjon som at skyldneren er oppført som hjemmelshaver i grunnboken – 

konkursåpning tinglyses i grunnboken 
– Konkursregisteret legger fortløpende ut informasjon ettersom denne innhentes fra de 

ulike registrene i Brønnøysund, eks. karantene, rettighetstap   
– Bostyrer legger ut informasjon  
– Delegerer rettigheter for innsyn for kreditorer og andre 
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”Konkursbehandling” - betydning for bobehandlingen? 

 
• Forenkler bobehandlingen 

 
• Boet blir automatisk registrert i Enhetsregisteret og tildeles 

org.nr.  
 

• Dersom skyldneren var registrert i MVA-registeret, blir også boet 
automatisk registrert der  
 

• Hurtig informasjonsflyt til bostyrer muliggjør henvendelser til flere 
ulike informasjonskilder kort tid etter boåpningen 
 

• Kostnadseffektiv og målrettet bobehandling 
 

• Utveksling av informasjon 
 

• Saksbehandlingssystem 
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  ”Konkursbehandling” 

• Første samhandlingstjenesten i Altinn, som tilgjengeliggjør informasjon fra: 
– Brønnøysundregistrene  

– Kartverket 

– Bostyrere 

 

• Skjema for innrapportering til Konkursregisteret: 
– Ved boavslutning – skjema der inntekter, fordringer, pantekrav, opplysing om politianmeldelse 

føres inn 

– Vedlegg: sluttredegjørelse med sluttregnskap og balanse 

– Ved utlodning: henter opplysninger fra sluttredegjørelsen, utlodning – hvilke fordringsklasser 

– Vedlegg; utlodningsprotokoll og uttellingsliste. Kreditorer kan bli delegert leserrettighet til den 
informasjon som de har rett til 

 

• Verktøy for å dele informasjon med kreditorene: 
– Åpningskjennelsen 

– Rettsbok fra første skiftesamling 

– Innberetning og redegjørelser med vedlegg 

– Brev med meddelelse om abandonering 

– Nye opplysninger under bobehandlingen 

– Innstillingskjennelse 

– Slutningskjennelse ved utlodningsbo (utbetling av dividende til fordringshavere) 
 

• Ulike brukergrupper – 4 sikkerhetsnivå:  
– Bostyrer har tilgang og innsyn til samtlige skjema 

– Kreditorer kan bli delegert lesertilgang til den informasjon som de har rett på 

– Tilgang: Bypass-kort, tildeler rettigheter – personnr, org.nr eller til brukernavn (ikke nødvendig 
å oppgi  personnr.) 
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Konkursbehandling - opplysninger 
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”Konkursbehandling” - status 
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 Forbedringspotensial? 

• Skjema for bostyrers innberetning og redegjørelser 
 

• Bedre kommunikasjonen med fordringshaverne:  
– Fungerer bra for mindre selskap 
– Bør bedres ovenfor de større selskapene  

 

• Kartverket – panteattest 
 

• Bankene: sperre konto 
 

• Returmelding fra bankene: kontoutskrifter 
 

• VPS-registeret 
 

• Statens vegvesen og Småbåtregisteret 
 

• NAV AA-registeret og NAV Lønnsgaranti  
 

• Skatteopplysninger 
 
 


