
JUS5860 Konkurs- og panterett 

 

I 

Peder Ås drev transportfirmaet Øko-Trans i Lillevik. Ås var tredje generasjons eier av 

selskapet, som besto av om lag 20 ansatte. Øko-Trans eide 15 lastebiler, 5 

lagertrucker, en del kostbare og lett omsettelige samlebånd, noe kontorutstyr samt. et 

nyere og avansert it-system, som gjorde det mulig å holde styr på virksomheten.  

  

Regjeringen innførte nye krav til transportbransjen, noe som medførte at Øko-Trans 

måtte bygge om lastebilparken sin for å få bilene til å bruke et nytt, miljøvennlig 

biodrivstoff. Den lokale banken, Olsens Sparebank, sto klar til å hjelpe og ga Øko-

Trans et lån på kr. 10 mill. mot pantesikkerhet i selskapets driftstilbehør. 

Motorvognene var allerede beheftet med salgspant, og var derfor uten interesse for 

banken. Ås og bankdirektøren ble imidlertid enige om at IT-systemet ikke skulle være 

omfattet av driftstilbehørspantet. Dette var viktig for Ås ettersom selskapet ikke ville 

være i stand til videre drift uten dette systemet. Kontorutstyret kunne de nok klare å 

skaffe til veie på nytt, men IT-systemet var spesialtilpasset deres måte å jobbe på. 

Det var viktig for Olsens Bank å holde Ås fornøyd. Øko-Trans var tross alt en lokal 

kunde som man måtte ta vare på, mente bankens direktør.  Kreditten ble utbetalt 15. 

februar 2019. Bankens panterett ble imidlertid ikke registrert i løsøreregisteret før tre 

dager senere den 18. februar 2019. Det skulle registreres et nytt styre i banken og 

banken ville vente med å registrere pantet til det nye styret var registrert.  

  

Til tross for Øko-trans nye, grønne profil ble de kort tid etter utkonkurrert av et nytt 

firma som leverte pakker ved hjelp av droner. Dette skjedde uventet og Øko-Trans 

sto ikke til å redde. Etter begjæring fra en fordringshaver 5. april ble det åpnet 

konkurs 8. april 2019.   

Bostyrer, en forholdsvis fersk advokat uten nevneverdig erfaring, mente prinsipalt at 

avtalen om driftstilbehørspant mellom Øko-Trans og banken var ugyldig. Avtalen 

gjaldt ikke driftstilbehøret som helhet siden IT-systemet var holdt utenfor, og en slik 

delvis pantsettelse av driftstilbehøret var det ikke rettslig hjemmel til å avtale. Banken 

på sin side protesterte og mente avtalen måtte være gyldig. En slik bagatell kunne 

ikke føre til at driftstilbehørspanteretten bortfalt i sin helhet.  

  

Bostyrer hevdet videre at dersom panteavtalen var gyldig kunne panteretten i hvert 

fall omstøtes etter dekningsloven § 5-7 ettersom rettsvernet ikke kom i orden med en 

gang.  

Banken bestred alle bostyrerens anførsler. 

  

II 

I lengre tid før konkursen hadde Øko-Trans leid en pakkemaskin av selskapet Nor-

Pakk. Maskinen hadde en nypris på om lag kr. 500 000, men Øko-Trans ble tilbudt å 

kjøpe den for kr. 250 000 per e-post 15. januar 2019. Under en samtale mellom Ås 

og direktøren i Nor-Pakk dagen etter slo Ås til på tilbudet. De ble enige om at Øko-



Trans ikke behøvde å betale kjøpesummen før i slutten av mai 2019. De ble også 

enige om å utforme en skriftlig avtale, men dette ble ikke gjort.  

  

Nor-Pakk krevde maskinen tilbake. Bostyreren gjorde han gjeldene at maskinen var 

omfattet av boets beslagsrett, og at Nor-Pakk måtte nøye seg med å melde sitt krav 

på kjøpesummen i boet som en dividendefordring. Nor-Pakk var uenig i dette. Når 

det verken var betalt eller inngått skriftlig avtale, kunne det ikke være tale om at 

eiendomsretten hadde gått over. Bostyrer anførte at det var «latterlig unyansert» å 

vise til eiendomsrettens overgang, og gjorde gjeldene at dette måtte bli et spørsmål 

om stansingsrett eller hevingsrett. Disse rettighetene var nå tapt.   

  

III 

Før likviditetskrisen til Øko-Trans hadde selskapet lånt 100 000 kr til sin gode kunde, 

trykkeriet Printza, da Printza fikk en uforutsett utgift på en av sine maskiner. Printza 

var en viktig kunde for Øko-Trans siden de trykket opp brosjyrer til oljenæringen, og 

det var gjerne Øko-Trans som fikk i oppdrag å frakte dem hele den lange veien fra 

Lillevik til Oljebyen.  Ås maste derfor ikke om å få tilbake pengene. Like før 

konkursen hadde Printza betalt 60 000 kr til Øko-Trans som forskudd på et stort 

transportoppdrag.  

  

Da konkurs ble åpnet hos Øko-Trans krevde konkursboet å få tilbakebetalt lånet som 

Øko-Trans hadde ytt til Printza. Printza mente de kunne bruke kravet på 

transportoppdrag til motregning. Printza mente transportoppdragskravet måtte anses 

å ha en verdi på 60 000 kr. Bostyrer bestred ikke verdien av kravet, men var uenig på 

prinsipielt grunnlag. En slik motregningsrett ville ikke vært tilstede dersom partene 

var solvente, og noen utvidet motregningsmulighet i konkurs burde det ikke være 

anledning til mente han.  

  

IV 

Øko-Trans hadde også inngått avtale om å utføre en mindre leveranse for Hagens 

Blomster før konkursåpning. Betaling for denne var ikke skjedd på forskudd. Bostyrer 

hadde planer om å selge Øko-Trans som et «going concern» og tenkte at de like 

gjerne kunne gjennomføre denne leveransen. Bostyrer erklærte at de ville tre inn i 

avtalen og sørge for levering. Dette var helt i orden for Hagens Blomster. Sjåføren 

som skulle utføre jobben, hadde imidlertid mistet all motivasjon og syntes det var lite 

inspirerende å jobbe for et konkursbo. Han kjørte feil og kom for sent med 

leveransen. 

  

Hagens Blomster viste til avtalen med Øko-Trans der det fremgikk at selskapet skulle 

være erstatningsansvarlig ved forsinkelser. Bostyrer var enig i at vilkårene for 

erstatningsansvar var oppfylt, men mente at erstatningskravet bare måtte dekkes 

som en dividendefordring. Hagens Blomster mente dette var helt urimelig, og gjorde 

gjeldene at de skulle ha full erstatning i tråd med avtalens bestemmelser.  

  



Løs tvistene. Både prinsipale og subsidiære spørsmål skal drøftes. 

  

 


