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1. Hovedtræk i de nye rekonstruktionsregler
Den 25. juni 2010 vedtog Folketinget ”lov om ændring af konkursloven og forskel-
lige andre love (Rekonstruktion m.v.)” indeholdende en række markante ændringer i 
konkursloven af stor betydning for nødlidende virksomheder og rådgivere1. Lovændrin-
gerne forventes at træde i kraft senest den 1. juni 20112.

Ifølge Justitsministeriet har loven til formål at forbedre overlevelsesmulighederne for 
virksomheder i økonomiske vanskeligheder. Loven tager sigte på at forbedre rammerne 
for effektivt at understøtte den insolvente virksomheds rekonstruktionsbestræbelser 
med begrænsning af kreditorernes tab for øje, hvor det mest oplagte alternativ er kon-
kursbehandling.

Lovændringerne bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruk-
tion mv.3, der erstatter gældende regler om anmeldt betalingsstandsning og tvangsak-
kord, med et nyt regelsæt om rekonstruktionsbehandling af insolvente, men levedygtige 
virksomheder, hvorved der i hovedtræk særligt indføres følgende markante ændringer: 

Betalingsstandsning kan i dag alene anmeldes af skyldner. Fremover kan skyldnere •	
også træde i rekonstruktion på begæring af en kreditor.
Der udpeges en ”rekonstruktør”, som er tiltænkt en mere ”offensiv” rolle, end det •	
har været tilfældet for tilsynet i en anmeldt betalingsstandsning. 
Der udpeges en regnskabskyndig tillidsmand, f.eks. en revisor, fra rekonstruktionens •	
anmeldelse.
Rekonstruktøren og tillidsmanden skal inden for en kort frist udarbejde en rekon-•	
struktionsplan, der følges op af et rekonstruktionsforslag, forudsat kreditorerne stem-
mer for dette. 
Rekonstruktionsforslaget er vedtaget medmindre et simpelt flertal blandt de delta-•	
gende kreditorer stemmer imod planen og rekonstruktionsforslaget.
Kravene til kreditorernes vedtagelse af et rekonstruktionsforslag lempes væsentligt i •	
forhold til de hidtidige regler i tvangsakkord.
En rekonstruktion kan bestå i en virksomhedsoverdragelse, en akkordordning eller en •	
kombination heraf.
Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke videreføre gensidigt bebyrdende af-•	
taler, herunder også visse misligholdte og ophævede aftaler med bindende virkning 
for aftaleparten.
Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte en bindende vurdering af pant-•	
sat aktiv dog undtaget fast ejendom, med tvungen nedskrivning af pantet til følge 
trods panthavers protest. 
De gældende regler for modregning i konkurs indføres i hovedtræk for modregning •	
i rekonstruktion.
Når skyldneren først er trådt i rekonstruktion, er der ingen vej tilbage. Rekonstrukti-•	
onsbehandlingen fører enten til en konkurs eller en rekonstruktion ved akkord eller 
virksomhedsoverdragelse.

Nye regler for rekonstruktion 
af nødlidende virksomheder

– En markant ændring af konkursloven fører til mere aktiv inddragelse af revisor
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Loven tager sigte på at skabe 
de lovgivningsmæssige rammer 

for effektivt at understøtte re-
konstruktionsbestræbelser med 

begrænsning af tab i kredito-
rernes interesse for øje, hvor 

alternativet er en insolvent likvi-
dation eller konkursbehandling. 
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Samtidig ophæves det hidtidige lovgrundlag vedrørende betalings-
standsning i konkurslovens kap. 2, som i hovedtræk har fungeret stort 
set uændret siden ikrafttrædelsen i 19784. 

Hvorvidt en rekonstruktion er at foretrække frem for en konkurs er 
nærmere et økonomisk end et juridisk spørgsmål. Rekonstruktøren og 
tillidsmanden skal først og fremmest skal have de juridiske værktøjer, 
der er nødvendige for at skabe rammerne for at begrænse kreditorernes 
tab bedst muligt. Når de konkrete handlemuligheder er klarlagt, fore-
lægges de til afstemning hos de kommercielle beslutningstagere i form 
af kreditorerne, der afgør det videre forløb ved simpelt flertal med Skif-
terettens stadfæstelse som sikkerhedsventil for en fejlagtig vedtagelse. 

2. Det hidtidige regelsæt
Den kriseramte insolvente virksomhed kan i dag grundlæggende 
vælge mellem enten (i) konkurs, (ii) anmeldt betalingsstandsning, el-
ler (iii) Stille betalingsstandsning (uden anmeldelse til Skifteretten). 
Såfremt virksomheden vælger en betalingsstandsning, vil formålene 
hermed som regel være enten 

Akkordering af hovedstol og/eller renter – af singulær eller generel a. 
karakter.
Likvidationsakkord, dvs. fordeling af skyldnerens formue eller en del b. 
af denne mellem kreditorerne mod, at skyldneren bliver frigjort for 
den udækkede restgæld, kombineret med en likvidation.
Moratorium/betalingsudsættelse for betaling på hovedstolen og/c. 
eller renter.
Hel eller delvis afhændelse af virksomhedens aktiver ”going con-d. 
cern”.
Konvertering af gæld til ansvarlig kapital eller aktiekapital.e. 
Rekonstruktion af aktiekapitalen ved nedskrivning af gammel aktie-f. 
kapital og tilførsel af ny aktiekapital, eksempelvis ved gældskonver-
tering eller ved opdeling af aktiekapitalen i flere aktieklasser med 
forskellige rettigheder.

I praksis kombineres ovennævnte tiltag ofte i et akkordforslag. En li-
kvidationsakkord kan f.eks. indeholde en virksomhedsoverdragelse, et 
moratorium og en generel akkordering af gæld. 

Af hensyn til virksomhedens drift etableres ofte ”stille” betalings-
standsninger, uden anmeldelse til Skifteretten, i forsøg på frivillige ak-
kordordninger. Dette har dog for det første den ulempe, at betalings-
standsningen ikke er undergivet konkurslovens kreditorbeskyttende 
regler. Videre forudsætter en frivillig akkord fuld – og eksplicit – tiltræ-
delse fra samtlige kreditorer. Utilfredshed, passivitet eller manglende 
tiltrædelse fra blot én kreditor er en hyppig forhindring at gennemføre 
en frivillig kreditorordning. 

I modsætning hertil medfører en stadfæstet tvangsakkord efter kon-
kurslovens regler også akkordering af uanmeldte, ukendte og bestridte 
krav pr. fristdagen. Et tvangsakkordforslag fremsættes typisk under en 

anmeldt betalingsstandsning, der under de givne rammer i konkurs-
lovens kap. 2 er forbundet med en vis offentlighed og betryggende 
gennemskuelighed for kreditorerne. En anmeldt betalingsstandsning 
kan imidlertid under de nuværende regler forlænges i flere omgange, 
samlet helt op til 1 år, uden at der efter konkursloven stilles krav om 
konkrete forslag til rekonstruktion i denne periode. I praksis er det 
ikke usædvanligt, at betalingsstandsninger løber ud i sandet efter 1 
år uden et egentlig rekonstruktionsforsøg, uanset det oprindeligt var 
lovgivers hensigt, at en betalingsstandsning af mere end 3 måneders 
varighed alene var tiltænkt de helt ekstraordinære tilfælde. 

Lovændringen skal ses i lyset af, at mere end 90 % af de anmeldte 
og stille betalingsstandsninger i dag ender i en konkurs, og at nogle 
betalingsstandsninger føres unødigt med præg af manglende målret-
tethed uden fokus på et realistisk rekonstruktionsforsøg.

Det har med de nye regler om rekonstruktion været lovgivers hen-
sigt at ”trimme” det juridiske grundlag, bl.a. med det formål at for-
bedre kreditorernes beslutningsgrundlag og indflydelse i såvel proces-
sen som, beslutninger samt at indføre klare frister for beslutningspro-
cessen med afklaring af skyldnerens situation for øje. Rekonstruktions-
betingelserne er samtidig lempet betragteligt, ud fra et ønske om at 
redde de samfundsmæssige værdier og potentielt sunde virksomheder 
og arbejdspladser i videst muligt omfang. 

3. Nærmere om det nye regelsæt om rekonstruktion i 
Konkursloven
Inspirationen til lovændringerne er fra Konkursrådets side særligt hen-
tet fra norsk og svensk ret, hvilke retsordener indenfor insolvensretten 
er meget lig den danske5.

3.1 Ikke alene skyldneren, men også dennes kreditorer, kan 
begære rekonstruktionsbehandling af en insolvent skyldner
I dag kan alene skyldneren anmelde en betalingsstandsning eller en 
tvangsakkord. Efter de nye regler om rekonstruktionsbehandling til-
lægges kreditorerne tillige adgang til at anmode Skifteretten om at 
påbegynde rekonstruktionsbehandling af skyldner. Udvidelse af per-
sonkredsen, der har adgang til at begære rekonstruktionsbehandling, 
er begrundet i et ønske om at give kreditorerne større indflydelse i 
aktivt at begrænse deres tab. Alle erfaringer viser, at den insolvente 
skyldners værdier er større, jo tidligere der gribes ind. Det forventes 
dermed, at der kan reddes betydelige værdier ved en udvidet adgang 
til at påtvinge skyldner rekonstruktionsbehandling, hvor det mest nær-
liggende alternativ er konkurs. 

Der gælder ingen særlige krav til kreditorernes tilgodehavender. 
Adgangen til at begære rekonstruktionsbehandling er således ikke for-
beholdt kreditorer, hvis krav er af en bestemt størrelse eller type. Dog 
må den kreditor, hvis fordring er betryggende sikret gennem pant 
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eller lignende sikkerhed, stillet af skyldner selv, ikke indgive begæring 
om rekonstruktionsbehandling6. 

Når en kreditor har begæret rekonstruktionsbehandling over en 
skyldner, vurderer Skifteretten efter behørig indkaldelse af skyldner og 
dennes kreditorer på et møde, om grundlaget for at træde i rekon-
struktion er til stede. Dette kan ske på baggrund af bestridte krav.

3.2 Der udpeges en ”rekonstruktør”, der er tiltænkt en 
mere ”offensiv” rolle, end det har været tilfældet for tilsy-
net i en anmeldt betalingsstandsning

Rekonstruktøren skal påtage sig en selvstændig og aktiv rolle i rekon-
struktionen. Rekonstruktøren og tillidsmanden skal hurtigst muligt 
efter rekonstruktionsbehandlingens indledning sammen vurdere, om 
virksomheden isoleret set kan betragtes som levedygtig. Rekonstruk-
tøren skal være åben overfor potentialet i investeringer og udgiftsbe-
sparende tiltag, der kan medvirke til en succesfuld rekonstruktion af 
virksomheden. Samtidig har rekonstruktøren ansvaret for at afslutte 
rekonstruktionsbehandlingen i de tilfælde, hvor det står klart, at denne 
ikke vil resultere i en rekonstruktion af virksomheden. Udgifterne hertil 
skal begrænses til det rimelige og nødvendige.

Den, der begærer rekonstruktionsbehandling, stiller forslag til re-
konstruktør. Skifterettens vurderer, om dette er en egnet person, som 
kreditorerne må antages at have tillid til. Rekonstruktøren er underlagt 
de almindelige habilitetskrav i Konkurslovens § 238. Rekonstruktøren 
kan tidligere have været rådgiver for skyldner, men der kan ikke være 
tale om nærtstående til skyldner7. Selvom det typisk vil være en advo-
kat, der varetager erhvervet som rekonstruktør, er dette ikke påkrævet 
efter Konkursloven. Omvendt forudsættes den regnskabskyndige til-
lidsmand at være revisor.

3.3 Rekonstruktøren og tillidsmanden kan afsætte ledel-
sen og overtage styringen af den nødlidende virksomhed 
En skyldner fratages som udgangspunkt ikke rådigheden over den 
virksomhed, der er under rekonstruktionsbehandling. Rekonstruktions-
arbejdet kan dog blive vanskeliggjort, hvis skyldner ikke samarbejder 
med rekonstruktøren eller på anden måde forøger risikoen for tab. 
Efter Konkurslovens hidtidige regler ville dette typisk føre til betalings-
standsningens opgivelse. De nye regler giver derimod rekonstruktøren 
adgang til at anmode Skifteretten om at træffe afgørelse om at afsæt-
te ledelsen og overtage ledelsesfunktionerne i følgende tilfælde:

Hvis en rekonstruktion er begæret af en kreditor mod den nødli-•	
dende virksomheds vilje, kan rekonstruktøren ved indledningen af 
rekonstruktionsbehandlingen overtage ledelsen af virksomheden 
efter visse nærmere vilkår med kreditorernes og Skifterettens tilslut-
ning.
Hvis rekonstruktionen er begæret af virksomheden selv, og enten •	

rekonstruktøren eller mere end 25 % af den samlede kendte kre-
ditormasse fremsætter ønske derom, kan Skifteretten efter høring 
af alle parter træffe afgørelse om, at ledelsen skal overgå til rekon-
struktøren. 
I hastende tilfælde, f.eks. hvis der er fare for, at den nuværende le-•	
delse vil råde til skade for kreditorerne, kan Skifteretten træffe fore-
løbig beslutning om overdragelse af ledelsen til rekonstruktøren8.

Ved overtagelsen af styringen træder rekonstruktøren i ledelsens sted 
i alle forhold med tilsvarende ansvar til følge. Rekonstruktøren er 
bemyndiget til at antage ekstern bistand til varetagelse af ledelsesop-
gaver. Samtidig har rekonstruktøren ansvaret for at føre en forsvarlig 
drift, hvortil der kan afholdes rimelige og fornødne omkostninger. Der 
er således klare grænser for, hvorvidt rekonstruktøren kan indhente 
bistand, afhængigt af den konkrete virksomheds størrelse og behov.

Der er kun mulighed for at overtage ledelsen i selskaber med be-
grænset ansvar. En rekonstruktør kan ikke overtage ledelsen af en 
fysisk person eller en virksomhed, hvor mindst en af deltagerne hæfter 
personligt og direkte for forpligtelserne9.

3.4 Der udpeges en regnskabskyndig tillidsmand ved  
rekonstruktionens anmeldelse
Ved rekonstruktionens ikrafttræden beskikker Skifteretten, udover 
rekonstruktøren en tillidsmand med regnskabsmæssig indsigt. Det er 
tillidsmandens opgave at tilvejebringe det bedste oplysningsgrundlag 
for den samlede løsning. Det er ikke hensigten, at tillidsmanden skal 
deltage i selve rekonstruktionsforhandlingerne. 

Det tillægges stor vægt, at kvaliteten af det regnskabsmateriale, der 
ligger til grund for rekonstruktionsplanen og senere rekonstruktions-
forslaget, understøttes af en neutral og uafhængig regnskabskyndig. 
Det prioriteres højt, at de økonomiske nøgletal er retvisende som en 
del af beslutningsgrundlaget, hvorved unødigt ressourcespild på håb-
løse rekonstruktionsforsøg tillige kan undgås.

Ifølge Konkursrådet bør Skifteretten stille høje krav til tillidsmandens 
faglige kvalifikationer og habilitet10. Vedkommende skal være registre-
ret eller statsautoriseret revisor. Til sikring af tillidsmandens uafhængig-
hed og neutralitet, er der endvidere vedtaget en ”karantæneperiode”, 
hvorved en person, der har fungeret som revisor eller forretningsmæs-
sig rådgiver for skyldneren indenfor de seneste 2 år fra Skifterettens 
modtagelse af begæringen om rekonstruktionsbehandling, er afskåret 
fra at være tillidsmand i sagen.11 Dette gælder tillige personer i samme 
rådgivningsvirksomhed12. Den person, der har været beskikket som til-
lidsmand under en rekonstruktionsbehandling, er tillige afskåret fra at 
virke som revisor eller forretningsmæssig rådgiver for skyldneren i en 
periode på 2 år efter afslutningen af et tillidsmandserhverv i en rekon-
strueret virksomhed. Revisor identificeres med sin virksomhed. Såfremt 
en revisor fra et anerkendt revisionsfirma, beliggende i Jylland, således 
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har fungeret som revisor for skyldner inden for 2 år forud for rekon-
struktionens anmeldelse, er dennes kollega i samme virksomhed på 
kontoret i København udelukket fra at bistå som fagkyndig tillidsmand. 

Hvis der er begrundet tvivl om en persons egnethed til at bestride 
funktionen som tillidsmand, f.eks. hvis tillidsmanden grundet util-
strækkelige faglige evner eller manglende kapacitet ikke er i stand til 
at overskue virksomhedens bogholderi, kan Skifteretten træffe afgørel-
se om at afsætte tillidsmanden. Almindelig utilfredshed hos skyldneren 
eller kreditorerne er ikke tilstrækkeligt til at udskifte tillidsmanden. Hvis 
tillidsmanden imidlertid er inhabil eller åbenlyst ikke længere nyder 
kreditorernes tillid, kan Skifteretten træffe afgørelse om at afsætte 
ham, for i stedet at indsætte en ny tillidsmand. Hvis ikke dette er mu-
ligt, erklæres skyldner konkurs.

Dette er en betydelig stramning af habilitetskravene til revisor i 
forhold til de nugældende regler, hvor der intet er til hinder for, at 
skyldners faste revisor fungerer som tillidsmand i en tvangsakkord. 
Derudover er det en markant ændring, at der nu er mulighed for at 
afsætte en tillidsmand på kreditorernes foranledning. 

3.5 Rekonstruktøren og tillidsmanden skal inden for en 
kort frist udarbejde en rekonstruktionsplan, der følges op 
af et rekonstruktionsforslag, forudsat kreditorerne stem-
mer for dette

Inden for en uge efter rekonstruktionsbehandlingens anmeldelse skal 
rekonstruktøren give meddelelse til samtlige kendte kreditorer om, at 
der er indledt rekonstruktionsbehandling af skyldner. Dette svarer til 
de nuværende betalingsstandsningsregler. 

Senest 4 uger efter rekonstruktionens indledning afholdes der kre-
ditormøde i Skifteretten. Ved dette møde vurderer Skifteretten, om 
rekonstruktionsforløbet skal fortsætte. Grundlaget for kreditormødet 
og Skifterettens beslutning om det videre forløb er den rekonstrukti-
onsplan, som rekonstruktøren forud for kreditormødet har ansvaret for 
at udarbejde. 

Rekonstruktionsplanen, der udarbejdes med tillidsmandens bistand, 
skal indeholde en foreløbig redegørelse for rekonstruktionsarbejdet, 
herunder om der arbejdes på et (delvist) salg af virksomheden, en 
tvangsakkord, en generel eller singulær akkord, en likvidationsakkord, 
et moratorium eller en kombination heraf. Planen bør indeholde en 
begrundet redegørelse for den foreslåede rekonstruktion.

Rekonstruktionsplanen skal indeholde overslag over den dækning, 
der må formodes i tilfælde af konkurs, og give den for kreditorerne 
fornødne indsigt i virksomhedens forhold til at vurdere de relevante 
alternativer til en konkursbehandling.

På kreditormødet stemmes der om rekonstruktionsplanen. Skifteret-
ten er bundet af afstemningsresultatet. Der stemmes med almindeligt 
flertal, og rekonstruktionsplanen anses for vedtaget, medmindre et 
flertal af kreditorerne stemmer imod, og dette flertal repræsenterer 

mindst 25 % af de stemmeberettigede kreditorer. Såfremt rekonstruk-
tionsplanen forkastes, afsiges der konkursdekret.

Fortsætter rekonstruktionsbehandlingen efter kreditormødet, skal 
rekonstruktøren og tillidsmanden fortsætte arbejdet efter de af kredi-
torerne vedtagne retningslinier i rekonstruktionsplanen og derefter in-
den for tre måneder fra anmeldelsesdatoen sende en opdateret status 
på rekonstruktionsarbejdet til Skifteretten og kreditorerne. 

Redegørelsen bør indeholde oplysninger om forløbet, herunder re-
sultatet for den igangværende drift, aktuelle oplysninger om aktiver/
passiver og en angivelse af, hvornår endeligt rekonstruktionsforslag 
forventes klar til afstemning blandt kreditorerne. Afstemningen be-
rammes hurtigst muligt. I tilfælde af, at driften viser sig tabsgivende, 
er rekonstruktøren og tillidsmanden forpligtet til straks at underrette 
Skifteretten med henblik på berammelse af nyt møde, omhandlende 
mulige tiltag og eventuel opgivelse af rekonstruktionsforsøget. Senest 
seks måneder efter afstemningen om rekonstruktionsplanen stemmes 
om rekonstruktionsforslaget på et nyt kreditormøde i Skifteretten13.

Skyldneren skal erklæres konkurs, medmindre vedkommende i mel-
lemtiden er blevet solvent, hvis ikke der indenfor seks måneder efter 
afstemningen om rekonstruktionsplanen, bliver afholdt møde i Skifte-
retten vedrørende afstemning om rekonstruktionsforslaget

3.6 Kravene til kreditorernes vedtagelse af et rekonstruk-
tionsforslag lempes væsentligt i forhold til de hidtidige 
krav til vedtagelse af en tvangsakkord

Rekonstruktøren udarbejder i samarbejde med tillidsmanden rekon-
struktionsforslaget, der forinden sendes til Skifteretten og kreditorerne, 
understøttet af relevant regnskabsmateriale. Rekonstruktionsforslaget 
bør være begrundet og detaljeret i en grad, så kreditorerne modtager 
det fulde retvisende og fyldestgørende grundlag for at vurdere rekon-
struktionens fordele og ulemper i forhold til en konkursbehandling.

Rekonstruktionsforslaget forelægges på skifteretsmødet kreditorerne 
til vedtagelse. Stemmeret har enhver usikret kreditor, der møder på 
skifteretsmødet, personligt eller ved fuldmagt, og forslaget anses for 
vedtaget, medmindre et flertal blandt de fremmødte stemmer imod. 
Der stemmes efter simpelt flertal ud fra den tilstedeværende kreditor-
masse. Nærtstående har ikke stemmeret. Skifteretten afgør, hvorvidt 
der kan tillægges stemmeret til bestridte krav14.

Der er tale om en betydelig lempelse i forhold til de hidtidige 
tvangsakkordregler, idet der ikke længere stilles krav til antallet af 
deltagende kreditorer i afstemningen eller krav om tiltrædelse fra en 
væsentlig del af kreditormassen, hvis størrelse er reguleret efter den til-
budte dividende. Når en rekonstruktion nu alene afgøres ved afstem-
ning i Skifteretten efter simpelt flertal, udelukkende på baggrund af de 
afgivne stemmer fra de deltagende kreditorer, motiveres kreditorerne 
til at være mere aktive under rekonstruktionen end efter de hidtidige 
regler. I andet fald udelukker de sig selv fra indflydelse på det endelige 
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udfald. Vedtages rekonstruktionsforslaget ikke, ophører rekonstrukti-
onsbehandlingen ex tuto, og konkursdekret afsiges. 

Såfremt rekonstruktionsforslaget vedtages, skal dette stadfæstes af 
Skifteretten, der foretager en selvstændig prøvelse af rekonstruktions-
forslaget, afstemningen og skyldnerens forhold i øvrigt efter et regel-
grundlag, der i store træk er i overensstemmende med de hidtidige 
regler for stadfæstelse af tvangsakkorder15. 

3.7 Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke med 
bindende virkning for medkontrahenten videreføre gensi-
digt bebyrdende aftaler, herunder også visse misligholdte 
og ophævede aftaler

Med det formål at forbedre overlevelsesmulighederne for de rekon-
struerede virksomheder er der indført mulighed for at videreføre, 
henholdsvis forkaste, aftaler indgået forud for rekonstruktionens 
indledning. Endvidere er der indført en adgang for skyldner til at 
”genindtræde” og ”genoplive” vedvarende aftaler, der er ophævet 
mindre end 4 uger forud for rekonstruktionens anmeldelse. Dette 
forudsætter dog, at medkontrahenten ikke har disponeret i henhold 
til ophævelsen, samt at den gensidigt bebyrdende aftale ikke var 
misligholdt af andre årsager end skyldners forsinkelse med betaling. 
Hvis medkontrahenten har disponeret i henhold til ophævelsen, f.eks. 
ved genudlejning af et lejemål, har skyldner og rekonstruktøren ikke 
mulighed for at genoplive aftalen. Som det mindre i det mere kan en 
skyldner tillige opretholde en misligholdt aftale efter samme princip-
per, så længe aftalen ikke er misligholdt af andre årsager end forsinket 
levering af en realydelse16. Denne nyskabelse i dansk ret må forventes 
at give anledning til spændende tvister i praksis. 

Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke tillige opsige en af-
tale om et vedvarende retsforhold med sædvanligt eller rimeligt varsel, 
selvom længere varsel eller uopsigelighed er aftalt17. Krav omfattet af 
en leasingaftale ved finansiel leasing, oparbejdet efter rekonstruktio-
nens indledning, vil bortfalde ved en tvangsakkord, hvis skyldneren 
ikke indtræder i aftalen18. En sådan aftale kan skyldneren altid opsige 
med én måneds varsel med rekonstruktørens samtykke, også efter at 
skyldner forinden er genindtrådt19.

Den begrænsede horisont, indenfor hvilken en gensidigt bebyrden-
de aftale kan genoplives efter ophævelsen, forventes at kunne tilskyn-
de skyldnere i økonomiske vanskeligheder til at begære rekonstrukti-
onsbehandling med henblik på at opnå beskyttelse mod en allerede 
indtrådt misligholdelse20. Jo tidligere skyldner træder i rekonstruktion, 
des større er virksomhedens overlevelsesmuligheder alt andet lige. 

Ændringen er omfattende og i kontrast til de hidtidige regler, hvor en 
virksomhed efter en vellykket rekonstruktion i betalingsstandsning typisk 
har været tvunget til at genforhandle nye, mindre gunstige samhan-
delsaftaler med sine forretningspartnere. Erfaringerne viser, at dette ofte 
kan være en væsentlig hindring for virksomhedernes videre overlevelse. 

3.8 Der indføres bindende vurdering af pantsatte aktiver i 
forbindelse med rekonstruktion, dog undtaget fast ejendom
Skyldner kan fremsætte begæring til Skifteretten om fastsættelse af 
bindende vurdering af pantsatte aktiver, dog med undtagelse af fast 
ejendom. En sådan begæring forudsætter, at aktiverne er vurderet, og 
at Skifteretten finder vurderingen egnet som grundlag for fastsættelse 
af aktivernes værdi. Forud for Skifterettens afgørelse har panthaverne 
mulighed for at udtale sig om vurderingen, herunder eventuelt indle-
vere konkurrerende vurderinger. 

Der kan træffes afgørelse om enkelte eller alle pantsatte aktiver. For-
målet med denne nyskabelse er navnlig at sikre, at panthaverne på 
den ene side får den beskyttelse af deres fordring, som deres panteret 
tilsiger dem, samtidig med, at de på den anden side ikke skal stilles 
bedre end usikrede og ligestillede fordringer, i det omfang pantet ikke 
strækker til21. Retsvirkningen af, at panthaver påtvinges en nedskrivning 
af sin pantesikkerhed til den af Skifteretten vedtagne vurdering i rekon-
struktionsbehandlingen. Panthaver har ”til gengæld” stemmeret for den 
usikrede del af sit krav ved afstemning om rekonstruktionsforslaget.

Skifteretten kan efter anmodning ændre en fastsat bindende vur-
dering, hvis værdien efterfølgende har ændret sig ganske markant. 
Genoptagelse af vurderingen kan ikke ske alene under henvisning til, 
at den oprindelige vurdering fandtes at være forkert22.

Er der truffet afgørelse om, at rekonstruktøren skal overtage selska-
bets ledelse, indtræder rekonstruktøren i skyldners ret til at begære 
bindende vurdering af pantsatte aktiver overfor Skifteretten.

3.9 Nye regler om modregning i rekonstruktion.

Der findes ikke i de hidtidige regler nogen regulering af modregnings-
adgangen i anmeldt betalingsstandsning, udover grundsætningen 
om, at en kreditor ikke kan bringe en fordring opstået forud for beta-
lingsstandsningen, i modregning med skyldnerens krav opstået mod 
kreditor under betalingsstandsningen23. 

Ved ”rekonstruktionspakken” bliver det gældende regelsæt for 
modregning i konkurs indført i sin helhed med enkelte tillempelser. 
Grundlæggende kan en kreditor fremover bringe et krav i modreg-
ning, forudsat såvel hovedkrav som modkrav enten er forfaldne forud 
for rekonstruktionens anmeldelse, alternativt at hovedkrav og mod-
krav først er forfaldne efter rekonstruktionens anmeldelse. En kreditor 
kan imidlertid ikke bringe et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97, til 
modregning i skyldnerens krav i medfør af en aftale, der er videreført i 
rekonstruktionen24. 

Eksempel: Kreditor har kr. 10.000 til gode hos skyldneren, mens 
skyldneren har kr. 10.000 til gode hos kreditor i henhold til en anden, 
endnu ikke opfyldt aftale. Begge krav er stiftet inden fristdagen. Hvis 
kreditor kunne modregne og opnå få fuld dækning for sit krav, selvom 
det ikke udspringer af samme aftaleforhold, ville skyldneren ikke have 
nogen interesse i at videreføre aftalen og opfylde sine forpligtelser i 
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henhold til den anden aftale med kreditor, da fordelen ved viderefø-
relsen så ville blive udhulet som følge af modregningen. Det er derfor 
bestemt, at kreditor alene kan modregne i krav, der er ”konnekse” og 
således udspringer af samme retsforhold, såfremt skyldneren viderefø-
rer og indtræder i aftalen under rekonstruktionsbehandlingen25. 

Indførelsen af de nye modregningsregler er bl.a. sket med det formål 
at skabe klare rammer for samhandlen i løbende aftaleforhold. 

3.10 Håndtering af omkostninger til tillidsmand og rekonstruktør

Såvel rekonstruktøren som tillidsmanden er berettiget til at opkræve et 
depositum for at påbegynde arbejdet med den anmeldte rekonstrukti-
on. Indledning af rekonstruktion uden skyldners samtykke er tilsvaren-
de betinget af sikkerhedsstillelse fra kreditors side overfor rekonstruktør 
og tillidsmand. Den kreditor, der har begæret rekonstruktionsbehand-
ling, hæfter imidlertid kun for omkostningerne ved rekonstruktionsbe-
handlingen, i det omfang der ikke er dækning i skyldnerens frie aktiver 
herfor efter konkursordenen.

Rekonstruktørens og tillidsmandens honorar er fortrinsstillet i en se-
nere konkurs, da en anmeldt rekonstruktion er et forsøg på en samlet 
kreditorordning, også selvom denne ophører umiddelbart efter an-
meldelsen som håbløs efter tillidsmandens vurdering, jf. Konkurslovens 
§ 94, nr. 1. Salæret, der udmåles af Skifteretten på baggrund af en 
salærindstilling udarbejdet af rekonstruktøren og tillidsmanden hver 
især, fastsættes som udgangspunkt ud fra en helhedsvurdering af (i) det 
medgåede tidsforbrug, (ii) sagens værdi og kompleksitet, (iii) omfanget 
af det reelt udførte arbejde og ikke mindst (iv) resultatet af det foretag-
ne rekonstruktionsarbejde. Såfremt der forud for rekonstruktionens på-
begyndelse er modtaget et ”øremærket” depositum til rekonstruktions-
arbejdet, vil dette efter fast retspraksis være beskyttet mod omstødelse. 

Til trods for de omfattende lovændringer, forventes der ikke fra 
lovgivers side nogen generel forhøjelse af rekonstruktionsomkostnin-
gernes niveau. I praksis vil dette imidlertid næppe kunne undgås, da 
omkostningerne til tillidsmanden alene vil påføre skyldneren forøgede 
udgifter end hidtil i betalingsstandsninger, hvor der alene beskikkes en 
tillidsmand i forbindelse med tvangsakkordforslag. Hertil kommer, at 
rekonstruktionsreglerne indeholder en række klare frister for henholds-
vis rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag, der forudsætter en 
aktiv og engageret indsats fra rekonstruktørens og tillidsmandens side. 
Det bliver forbundet med et betydeligt ansvar at agere rekonstruktør 
på den nødlidende virksomheds vegne, så meget desto mere, hvis 
rekonstruktøren tillige har overtaget ledelsen af virksomheden. Over-
ordnet set må de forøgede krav til indsatsen forventes at afspejle sig 
i intensiteten og tidsforbruget fra rekonstruktøren og tillidsmandens 
side med tilsvarende omkostninger til følge. 

Forud for rekonstruktionens anmeldelse bør den nødlidende virk-
somhed derfor orienteres om de anslåede rekonstruktionsudgifter, 
inkl. udgifter til indhentelse af eventuel ekstern bistand mv. Virksom-

heden kan herved tage sine forholdsregler imod risikoen for uforven-
tede høje og måske ødelæggende rekonstruktionsomkostninger for 
den i forvejen typisk pressede likviditet. 

4. Nærmere om revisors rolle i de nye regler
Beskikkelse af en tillidsmand kendes fra de gældende regler om 
tvangsakkord, men ikke fra reglerne om anmeldt betalingsstandsning. 
Rekonstruktørens forudsætninger og funktion sikrer ikke kreditorerne, 
at rekonstruktionsforslaget er udarbejdet med den fornødne regn-
skabsmæssige indsigt. Konkursrådet anbefalede bl.a. af denne grund 
indførelsen af en obligatorisk regnskabskyndig tillidsmand, da denne 
forventes at tilføre en væsentlig merværdi i rekonstruktionsarbejdet. 
Der prioriteres herved en styrkelse af beslutningsgrundlaget, hvor kre-
ditorernes tillid til validiteten og kvaliteten af det regnskabsmateriale, 
som rekonstruktionsforslaget beror på, ønskes sikret26.

Det forudsættes, at kreditorerne kan indhente bistand fra tillidsman-
den dels til verificering af de til rådighed værende oplysninger, dels til 
udarbejdelse af uafhængigt, selvstændigt regnskabsmateriale, herun-
der objektive modregnede balancer, til vurdering af rekonstruktions-
plan og rekonstruktionsforslag i forhold til en konkurs. Tillidsmanden 
har tillige ansvaret for at sikre, at skyldner opfylder sine løbende for-
pligtelser, herunder i berigtigelse af skatte- og afgiftsmæssige forhold.

Tillidsmanden får til opgave at undersøge og sikre pålideligheden af 
bogføringen og virksomhedens nøgletal, samt at deltage aktivt i ud-
arbejdelsen af den rekonstruktionsplan, der om muligt skal foreligge 
inden for 4 uger fra rekonstruktionens anmeldelse. Det forventes, at 
tillidsmanden deltager aktivt og kritisk i arbejdet med at afdække, hvil-
ken løsning der er at foretrække for kreditorerne. Tillidsmanden skal 
dermed levere sin uafhængige vurdering af, om rekonstruktionsplanen 
overhovedet er realistisk og at foretrække frem for en konkurs, ud fra 
en nøje gennemgang af det regnskabsmæssige grundlag, nøgletal, de 
opstillede budgetter, forretningsplaner og modregnede balancer mv. 
Tillidsmandens indsats og vurdering af mulige rekonstruktionsmodeller 
i forhold til konkurs kan selvsagt få afgørende betydning for rekon-
struktionens udfald. 

Der indsættes kun én regnskabskyndig tillidsmand, hvilket bl.a. er 
begrundet i omkostningsmæssige hensyn, og det forhold, at der i for-
vejen udpeges en yderligere ekstern aktør i form af rekonstruktøren27. 

Det forudsættes, at den regnskabskyndige tillidsmand er kompetent 
til at vurdere værdien af skyldnerens aktiver.

Idet Skifteretten kan erklære de foretagne vurderinger af skyldne-
rens aktiver bindende for kreditorerne ved rekonstruktionsforslaget28, 
vil tillidsmandens vurderinger blive tillagt væsentlig betydning for 
rekonstruktionen. Der stilles tilsvarende høje krav til grundigheden af 
de foretagne vurderinger. Der kan imidlertid alene antages fagkyn-
dig assistance til udførelse af vurderinger i det omfang et givet aktiv 
forudsætter særlig brancheindsigt, der række udover tillidsmandens 
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kundskaber. Ansvaret for opgavens udførelse forbliver dog hos til-
lidsmanden, selvom rekonstruktøren skal samtykke til afholdelsen af 
denne udgift. 

Tillidsmandens forventes at deltage aktivt i arbejdet med afdækning 
af omstødelige, usædvanlige dispositioner eller begunstigelser, der 
skal forfølges som led i rekonstruktionen. Tilsvarende forventes til-
lidsmanden at bistå i det omfang, de foreliggende omstændigheder 
giver nærmere anledning til vurdering af eventuelt ledelsesansvar, 
f.eks. tab oparbejdet som følge af drift udover håbløshedstidspunktet. 
Fejlvurderinger og mangelfuld rådgivning fra tillidsmandens side, om 
f.eks. opretholdelse af drift udover et håbløshedstidspunkt med tab for 
kreditorerne til følge, kan følgelig give anledning til erstatningsansvar.

Sammenfattende er det tillidsmandens funktion at tilvejebringe det 
bedste oplysningsgrundlag for de mulige løsninger, mens rekonstruk-
tøren skal foreslå og forhandle den forsvarlige og mest tjenlige rekon-
struktionsløsning først og fremmest for kreditorerne, men også for den 

levedygtige virksomhed. Tillidsmandens uafhængige og neutrale stil-
ling værnes ved, at det er rekonstruktøren alene, der forestår forhand-
lingerne med kreditorerne under rekonstruktionsbehandlingen29. 

5. Konklusion og forventninger til ”rekonstruktionspakken”
Der er tale om en omfattende reform, hvor ændringerne er så mar-
kante, at man skal være varsom ansvarsmæssigt, idet det kan være 
farligt at agere som rådgiver for insolvente virksomheder uden nær-
mere indsigt heri. Det er en konsekvens af lovreformen, at de ”aktive” 
kreditorer – dvs. de kreditorer, der møder i Skifteretten og som følger 
rekonstruktionsarbejdet tæt – er tillagt langt større indflydelse end tid-
ligere. De passive kreditorer vil derimod finde deres indflydelse på det 
endelige resultat er minimeret. 

Det nye regelgrundlag har været udsat for omfattende kritik i forbin-
delse med behandlingen af lovforslaget, bl.a. fra en række brancheor-

Invester i tysk solprojekt og udnyt virksomhedsord-
ningens mange fordele.

Difko udbyder solprojektet, K/S Difko Zerre II, som et 
10-mandsprojekt med fordelagtige skattefordele og 
meget gunstig projektfinansiering uden hæftelse.

Har du opsparet overskud eller skal du holde liv i en virk-
somhedsordning, så er K/S Difko Zerre II en god mulig-
hed. Indskud for at deltage i projektet er på 775.000 kr. 
og allerede efter 3 år kan investeringen være tilbage-
betalt via skatten.

Difko har igennem mere end 30 år udbudt investerings-
projekter inden for vedvarende energi. Solprojektet 
bygger derfor på Difkos mange års erfaring, kompeten-
cer og viden omkring investeringsmarkedet.

Læs mere og bestil prospektet på www.difko.dk eller 
kontakt salgschef Finn Blaavand (fbl@difko.dk) på tele-
fon 20 44 53 59.
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ganisationer30. Der er herved stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man 
har undladt at tilpasse reglerne for virksomhedspant i samme ombæ-
ring, idet økonomisk trængte virksomheder med virksomhedspant 
som regel er uden frie midler til at gennemføre en rekonstruktion. På 
dette grundlag frygtes det nye regelgrundlag at føre til flere udenret-
lige ”stille” afviklinger, frem for kontrollerede afviklinger under kredito-
rernes og Skifterettens kontrol – i strid med lovgivers intentioner. 

Rekonstruktøren og tillidsmanden har 3 uger til at udarbejde en for-
svarlig rekonstruktionsplan fra deres beskikkelse, idet kreditorerne og 
Skifteretten skal modtage rekonstruktionsplanen senest 1 uge forud 
for kreditormødet til behandling af denne. Rekonstruktionsbehandlin-
gen ophører og konkursdekret afsiges, såfremt rekonstruktionsplanen 
ikke foreligger rettidigt. Er der rejst kritik af rekonstruktøren og til-
lidsmanden i praksis, kan disse få vanskeligt ved at nå at udarbejde en 
forsvarlig rekonstruktionsplan indenfor denne korte frist. En udsættelse 
af behandlingen af rekonstruktionsplanen kan alene foretages under 
helt særlige, ekstraordinære omstændigheder. Skifteretten kan herved 
tvinges til at afsige konkursdekret, uagtet dette kan være i strid med 
reglernes bagvedliggende formål.  

Derudover er der blevet påpeget en række uklarheder, bl.a. omkring 
håndtering af ansatte og regulering af afskedigelser under rekonstruk-
tionsbehandlingen31. 

Hvorvidt der er hold i denne kritik vil blive afklaret, når ”rekonstruk-
tionsreformen” træder i kraft og regelgrundlaget testes i praksis. Til-
bage står blot at konstatere, at revisorstanden får en central rolle i de 
fremtidige rekonstruktioner, og at revisors aktive rolle som tillidsmand 
i behandlingen af rekonstruktioner meget vel kan blive et skridt på 
vejen mod en obligatorisk inddragelse af revisorbistand i behandling 
af konkursboer.

Noter
1 Loven er offentliggjort i Lovtidende den 26. juni 2010 og tilgængelig i sin hel-

hed på www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100071830-regl

2 Justitsministeriet har endnu ikke tidspunkt for lovens ikrafttræden, men det for-
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3 Konkursrådets betænkning 1512/2009 findes på https://www.borger.dk/Lovgiv-

ning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001211 

4 De hidtidige betalingsstandsningsregler beror i hovedtræk på det i 1958 ned-
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lingsstandsning, konkursbetingelser og fristdagen, og 1977-loven særligt om 

tvangsakkord, omstødelse og gensidigt bebyrdende kontrakter.

5 Betænkning nr. 606, 1971 Konkurs og Tvangsakkord.

6 Betænkning nr. 1512/2009, side 70 og ny konkurslov § 11

7 Om begrebet ”nærtstående”, se konkurslovens § 2

8 Betænkning 1512/2009, side 150 og ny konkurslov § 11a, stk. 3, § 12a, stk. 1-3 

og § 12b, stk. 1

9 Betænkning 1512/2009, side 146 og ny konkurslov § 11a, stk. 3, 1. pkt., sidste 

led og § 12a, stk. 1, sidste led.

10 Betænkning 1512/2009, side 96.

11 konkurslovens § 238, stk. 5.

12 Jf. bl.a. UfR.1995.76/2V, UfR.2002.233Ø og UfR.2005.1403V.

13 Jf. konkurslovens § 13. stk. Konkurslovens § 13a, stk. 1, undtagelsesvist kan kre-

ditorerne dog vedtage udsættelse af dette kreditormøde med indtil to måneder 

ad gangen, dog maksimalt fire måneder. 

14 Jf. Konkurslovens § 13d, stk. 2 og 3, der tillige finder anvendelse ved afstemning 

om rekonstruktionsplanen.

15 Skifteretten skal nægte stadfæstelse, hvis der konstateres 1) fejl ved fremgangs-

måden under behandlingen af rekonstruktionsforslaget eller ufuldstændighed 

i de tilvejebragte oplysninger må antages at have haft væsentlig betydning for 

resultatet af stemmeafgivningen, 2) rekonstruktionsforslaget indeholder bestem-

melse om tvangsakkord, der ikke er forenelig med § 10 a, eller forslaget i øvrigt 

er i strid med loven eller 3) skyldneren eller tredjemand for at indvirke på af-

stemningen har tilsagt nogen fordringshaver fordele uden for rekonstruktionen, 

jf. konkurslovens § 13e, stk. 3.

16 Betænkning 1512/2009, side 219 og ny konkurslov § 12o.

17 Undtagen, hvor længere varsel er sikret ved tinglysning eller anden lign. regi-

strering, jf. konkurslovens § 12t, stk. 2.

18 Konkurslovens § 10a, stk. 3, nr. 3).

19 Konkurslovens § 12 o, stk. 4.

20 Betænkning 1512/2009, side 219 og 224.

21 Betænkning 1512/2009, side 182 og ny konkurslov § 12e, stk. 1.

22 Betænkning 1512/2009, side 185 og ny konkurslov § 12e, stk. 5.

23 Konkurslovens § 16, stk. 1, 3. pkt.

24 Betænkning 1512/2009, side 189 og Folketingstidende 2009/2010 (lovforslag L 

199)Tillæg A., sp. 110.

25 Konkurslovens § 12g.

26 Betænkning 1512/2009, side 93-94.

27 Betænkning 1512/2009, side 94 og ny konkurslov § 11, stk. 2 og § 11a.

28 Dog undtaget fast ejendom, jf. konkurslovens § 12e.

29 Anmeldelse af betalingsstandsning el. konkurslovens § 24-udsættelse bevarer 

sine retsvirkninger efter lovens ikrafttræden. Uanset 1. pkt. kan en betalings-

standsning eller en udsættelse af afgørelsen om konkurs ikke forlænges efter 

lovens ikrafttræden (jf. lovforslag 199 § 55, stk. 2) Begæringer om åbning af 

tvangsakkordforhandling, der er indgivet til Skifteretten før lovens ikrafttræden, 

færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, lov 199 § 55, stk. 3. Hvis skyld-

ner er under betalingsstandsning, konkurslovens § 24 udsættelse el. behandling 

af tvangsakkordforslag, kan der ikke indleveres begæring om rekonstruktionsbe-

handling. Ophører betalingsstandsningen el. tvangsakkordforhandlinger, regnes 

dagen for anmeldelsen som fristdag, hvis der indenfor 3 uger modtages rekon-

struktionsbegæring (jf. de almindelige sløjferegler, konkurslovens § 1, stk. 2).

30 Dette omfatter bl.a. brev af 8. april 2010 fra Finans & Leasing til Folketingets 

Retsudvalg og brev af 10. maj 2010 fra Danske Advokater til Folketingets Rets-

udvalg. 

31 Kuratorforeningens indlæg i Økonomisk Ugebrev, februar 2010.


