
Styret i Lillevik Hotelldrift AS begjærte selskapet slått konkurs 15. august 2017.  Lillevik tingrett 
besluttet å åpne konkurs i selskapet to dager senere, 17 august 2017. Frem til konkursåpningen 
hadde selskapet drevet hotellet Lillevik Spa & Resort. Selskapets inntekter kom utelukkende fra drift i 
sommermånedene. Utover vedlikehold av eiendommen knyttet også utgiftene seg til samme 
tidsperiode.  

I september 2016 ble det avholdt styremøte i selskapet. Daglig leder redegjorde for selskapets 
økonomiske situasjon. I de senere årene hadde driften gått med underskudd, noe ledelsen mente 
skyldtes at tidligere gjester hadde lagt igjen negativ omtale av hotellet på internett. Det var ingen 
grunn til å anta at inntjeningen ville bedre seg av seg selv. Daglig leder og styrets vurdering var at 
selskapet nå sto overfor et veivalg: Det første alternativet besto i å renovere hotellet og sette i gang 
en omfattende markedsføringskampanje for å motvirke hotellets negative omdømme. Dette ville 
tilnærmet tømme selskapet for likvide midler frem til sommersesongen 2017, men det var en viss 
mulighet for at denne planen kunne gjøre driften profitabel igjen. Det andre alternativet var å 
begjære selskapet slått konkurs. 

Lillevik hadde på dette tidspunkt utestående et usikret lån ytt av Storevik Bank med forfall i 2020. I 
henhold til avtalevilkårene for lånet forutsatte de forespeilede investeringene bankens samtykke. 
Banken sa seg villig til å gi samtykke, forutsatt at selskapet refinansierte det usikrede lånet med et lån 
sikret med pant i hotelleiendommen. Forfallsdato og øvrige vilkår skulle hovedsakelig være de 
samme, men renten skulle reduseres noe pga. sikkerheten pantsettelsen ville gi. Banken kom videre 
frem til at det ville være best om lånet ble ytt direkte av Næringslån AS; en kredittinstitusjon hvor 
Storevik Bank var eneaksjonær. Både låneavtalen og avtalen om pant i hotelleiendommen ble 
undertegnet 15. september. Lånet ble utbetalt 16. september 2016 ved at Næringslån AS utførte en 
betaling direkte til Storevik Bank. 

Et pantedokument ble sendt til tinglysning 15. september 2016. Næringslån AS’ advokat hadde 
imidlertid ved en feil angitt Storevik Bank som panthaver. Dette ble fanget opp av institusjonens 
depotavdeling. Et nytt og riktig utfylt pantedokument ble sendt inn og dagbokført 10. oktober 2016. 

Renovasjonen av hotellet ga ikke resultatene selskapet hadde håpet på. Som en følge av at hotellet 
tidlig i juni 2017 ble omtalt i krasse ordelag både i en toneangivende finansavis og av en blogger med 
stor tilhengerskare uteble det kritiske antallet reservasjoner. Selskapet så seg nødt til å innstille 
utbetaling av lønns- og avgiftskrav. I et ekstraordinært styremøte sent på kvelden 14. august ble det 
vedtatt at selskapet skulle begjære oppbud.         

Selskapets konkursbo søkte å omstøte flere disposisjoner. Overfor Storevik Bank gjorde boet 
gjeldende at nedbetalingen av lånet var omstøtelig etter deknl. § 5-9. Boet fremhevet særlig at 
nedbetalingen ikke ville ha skjedd dersom det ikke var for at selskapets økonomiske situasjon var 
såpass dårlig som den var.     

Storevik Bank bestred kravet. Det var kun tale om et kreditorbytte, og ikke en nedbetaling. 
Selskapets forpliktelser økte ikke som en følge av refinansieringen. Tvert imot ble rentekostnadene 
redusert. I lys av dette kunne ikke disposisjonen anses for å ha skjedd på bekostning av 
fordringshaverne. 

Boet gjorde også omstøtelseskrav gjeldende overfor Næringslån AS. Etter boets syn var pantsettelsen 
omstøtelig etter deknl. § 5-9. Det ble både fremhevet at pantsettelsen utgjorde pant for eldre gjeld, 
og at det gikk det unødig lang tid mellom pantsettelsen og tidspunktet da panteretten oppnådde 
rettsvern. 

Næringslån AS bestred kravet. Når det gjaldt anførselen om pant for eldre gjeld, ble det vist til at 
Næringslån AS var et annet rettssubjekt enn Storevik Bank. Dessuten var det ikke tale om pant for 
eldre gjeld: Vilkårene for det pantesikrede lånet var annerledes enn det nedbetalte lånet. Når det 



gjaldt betydningen av tiden som gikk mellom pantsettelsen og registreringen i grunnboken, ble det 
anført at dette var irrelevant ved anvendelsen av deknl. § 5-9. 

Løs tvistene. Både prinsipale og subsidiere spørsmål skal drøftes. 

 


