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1 Konkurslovens § 110 fordringsliste
Bobestyrer plikter å føre liste over alle anmeldte fordringer.
Viktig med god orden. Man kan få ansvar hvis en anmeldt fordringer overses.
Fordringen skal i listen oppføres med den prioritet som fordringsanmelderen krever.
Man må se etter krav om utlevering (separatistrett) og krav om salgspant, se pantelovens § 3-21
Det skal gjøres ”anslag over de massefordringer og dermed likestilte fordringer som antas å bli
gjort gjeldende mot boet”
Det knytter seg ingen rettsvirkninger til dette anslaget som kun er ment til å gi kreditorene
informasjon om boets økonomiske stilling.

2 Formålet med fordringsprøvelsen
Har kun betydning for bobehandlingen. Kkl § 110 3. ledd fastslår derfor at bobestyrer ikke skal
innstille fordringer som åpenbart ikke vil oppnå dekning. (Se Hagerup side 358, og Rt 1989.1263).
Fordringsprøvelsen er ikke bindende for debitor etter konkursen.
Fordringer som ikke får dekning bør likevel gjennomgås fordi det kan gi nyttig informasjon.
De kreditorer som ikke får innstilt sin fordring skal underrettes om dette, se kkl. § 110, 3. ledd.
Må kunne gjøres i en innberetning.

3 Innstilling av fordringer
Etter kkl. § 110, 2. ledd er det ”bobestyreren” som skal innstille fordringene. Bobestyrer behøver
ikke å konferere med bostyret eller borevisor om dette. Bobestyrer "innstiller", men kan ikke
erkjenne noe krav på boets vegne (se Rt 1986.1287)

Knut Ro (H)
Ståle Sommernes (H)
Henrik A Christensen
Håvard Wiker

Nils Petter Hansson
Håkon Ustaheim
----Inger Marit Haenel Borch

Thomas Rygg Hannestad
Erik Sandtrø
Mathias Tveten
-----

Nils Holger Koefoed
Håkon A. Cosma
Camilla Lie
Ingvild Myrvang Ro

Driftskonto 8101 05 28216
Klientkonto 8101 11 86009
Org.NO 965 870 016 MVA

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA

2/4

Dersom det er oppnevnt borevisor, er det naturlig å overlate til vedkommende å gjennomgå
fordringene med sikte på å avklare om disse stemmer med regnskapet.
Man bør også i denne prosessen konferere med skyldneren selv om det av kkl. § 111 virker som
om skyldneren først skal høres i forbindelse med prøvingen.
Etter at bobestyrer har konferert med borevisor og skyldneren skal det settes opp en liste som
viser hvordan fordringen er innstilt til godkjennelse.
Kun anmeldte fordringer gjennomgås.
Unntak:
Lønnsgarantiens regresskrav
Skattebetalingslovens § 37 nr. 7.
4 Fordringsprøvelsen kkl. § 111
Fordringene skal prøves ”så snart det nødvendige grunnlag foreligger”.
Prøvingen foretas av ”bobestyreren eller av bostyret hvis det er oppnevnt kreditorutvalg.
Prøvingen kan skje på skiftesamling”.
4.1 Rett til å uttale seg
Etter kkl. § 111 har ”konkursskyldneren” og ”fordringshavere som har fått innstilt sin fordring og
borevisor rett til å uttale seg og være tilstede under fordringsprøvelsen”.
For at dette skal kunne gjennomføres må bobestyrer sende ut innstillingslisten 8 dager før
prøving skal finne sted.
Etter loven er det kun de kreditorer som ”har fått innstilt sin fordring” som har rett til å uttale
seg og som har krav på å få fordringsliste. Alle kreditorer med rettslig interesse kan imidlertid
kreve å gjøre seg kjent med listen, se kkl. § 110, 3. ledd.
Kan medføre merkelige resultater.
4.2 Godkjennelse av fordring.
Dersom det ikke kommer noen kommentarer på bobestyrers innstilling, anses fordringen for
godkjent. Resultatet av fordringsprøvelsen skal protokolleres jfr. kkl. § 111, 3. ledd.
4.3 Godkjennelse med forbehold
Kkl. §111, 4. ledd. Det kan protokolleres at en fordring godkjennes forutsatt at bobestyrer finner
et bestemt forhold godtgjort.
4.4 Det kommer innvendinger mot bobestyrers innstilling kkl. § 112.
Bobestyrer kan da endre sin innstilling, utsette prøvingen eller likevel gjennomgå fordringen
straks.
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5 Virkningene av fordringsprøvelsen kkl § 113
Godkjennelse av en fordring kan bare tas opp igjen dersom det kommer opplysninger som
”utvilsomt” ville ført til et annet resultat.
6 Fordringer som bestrides
6.1
Hvem har rett til å bestride fordringen?
Etter kkl. § 114 kan fordringen bestrides av bobestyrer, skyldneren, et medlem av bostyret eller
en ”fordringshaver som har fått innstilt sin fordring”.
6.2 Underretning om at fordringen bestrides kkl. § 144, 2. ledd.
Uansett hvem som bestrider fordringen skal bobestyrer ”innberette forholdet til tingretten”.
Retten gir deretter anmelderen ”frist på 3 uker for å reise tvist..” Retten skal også ”opplyse om at
innstillingen eller innsigelsen vil bli lagt til grunn for prøvingen dersom tvist ikke reises innen
fristen”.
Kreditor har altså byrden med å starte skiftetvisten ellers blir fordringen avvist.
Dersom det ikke reises tvist blir det heller ikke avsagt noen kjennelse. Retten bør imidlertid
bekrefte overfor bobestyrer at tvist ikke ble reist i tide.
Dette er en domstolssatt frist som gjør at det er mulig å kreve oppreisning for fristoversittelse jfr.
domstolslovens § 147 jfr. 153.
6.3 Tvist reises
Part i tvisten blir ”den som har bestridt fordringen”. Se kkl. § 114, 3. ledd.
7 ”Skifteretten” har enekompetanse se kkl § 145
Alle som ønsker dividende må melde krav i boet. Tvister om kravet skal godkjennes går for
skifteretten. Krav om dividende kan etter konkursåpning ikke bringes inn for andre domstoler,
jfr. kkl § 145, nr. 3, se Rt 1993.1304 (heller ikke som motkrav, men som innsigelse, RG
1994.265).
For påbegynte saker, se tml § 103 og kkl § 155.
Etter kkl § 145 nr.3 har tingretten i egenskap av skifterett også enekompetanse til å prøve
”anmeldt” massekrav. Det følger av forarbeidene at denne formuleringen innebærer at den
tingrett som behandler boet har enekompetanse til å behandle også massekravene.
Pantesikrede krav og krav om separatistrett. Den tingrett som behandler boet har ikke
enekompetanse. Tvist om slike krav er underlagt de ordinære domstoler men den som mener å ha
kravet kan etter kkl. § 145 velge å anmelde kravet i boet slik at den tingrett som behandler boet
kan avgjøre kravet som skiftetvist.
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8 FORDRINGER SOM ANMELDES ETTER FRISTEN SE KKL. § 115
Vedkommende kan kreve å få behandlet sin fordring så lenge boet ikke er opptatt i slutning men
må selv bære omkostningen dersom fordringsprøvelsen vil medføre ekstra omkostninger for
boet.
Krav som anmeldes etter at boet er tatt opp til slutning, deltar ikke i utlodningen se kkl. § 133, 4.
ledd. Disse fordringer skal derfor heller ikke behandles.
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