
 
 

 

 

  

Nyhedsbrev  
Konkurs og 
rekonstruktion 05.07.2021 

  

  

  

Rekonstruktionsreglerne 
lempes 

  

  

www.lead-roedl.dk  

  

  

  
   

 Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget lovforslag nr. 65. Med 
lovændringen lempes konkurslovens regler om rekonstruktion. 
 
 

 



ÆNDRINGEN AF REKONSTRUKTIONSREGLERNE 

Formålet med ændringen af rekonstruktionsreglerne er at gøre lovgivningen mere smidig og mindre 

omkostningskrævende. 

 

Efter de nye regler er det ikke længere nødvendigt, at der i forbindelse med indgivelse af anmeldelse 

om eller indledning af rekonstruktionsbehandling udpeges en regnskabskyndig tillidsmand. Det er 

således valgfrit for virksomheden, om den vil antage en regnskabskyndig tillidsmand. Udpeges der 

ikke en tillidsmand, er det rekonstruktøren, som udfører de opgaver, som tillidsmanden hidtil har 

udført. 

 

Med de nye regler introduceres også en udvidet time-out-ordning af 4-ugers mødet, hvor 

rekonstruktionsplanen hidtil har skullet vedtages af kreditorerne som betingelse for, at 

rekonstruktionsprocessen kunne fortsætte. Efter de nye regler skal skifteretten udsætte 4-ugers mødet 

med yderligere fire uger, hvis rekonstruktøren anmoder om det. Reglen giver virksomheden en tænketid 

på op til otte uger, idet virksomheden i perioden er fredet mod konkursbegæringer og de fleste 

individualforfølgningsformer fra virksomhedens kreditorer.  

 

Til den udvidede time-out ordning hører også, at reglen om automatisk konkurs afskaffes. En 

virksomhed kan herefter træde ud af en påbegyndt rekonstruktion, indtil der er vedtaget en 

rekonstruktionsplan, uden at virksomheden automatisk tages under konkursbehandling. Efter de 

hidtidige regler kunne dette kun ske, hvis virksomheden var blevet solvent. Virksomheden tages dog 

fortsat under konkursbehandling, hvis den vedtagne rekonstruktionsplan fejler 

 

Efter de hidtidige regler skulle den, der fremsatte begæring om rekonstruktionsbehandling, stille 

sikkerhed for en senere konkursbehandling som betingelse for indledning af rekonstruktionen. 

Sikkerhedsstillelsen udgjorde typisk 40.000 kr. Vedtagelsen af lovforslaget afskaffer kravet om 

sikkerhedsstillelse, uanset hvem der fremsætter begæringen om rekonstruktion.   

 

Reglerne om ændring af rekonstruktionsreglerne trådte i kraft den 29. marts 2021. 

 

Endvidere bliver der med de nye regler også skabt mulighed for, at virksomhedsoverdragelse kan 

ske, før der er udarbejdet og vedtaget en rekonstruktionsplan – en såkaldt fast-track procedure. 

Dette kan ske, hvis rekonstruktøren skønner det mest hensigtsmæssigt for at bevare værdien af 

skyldneres virksomhed. 



For at øge incitamentet for erhververen af en virksomhed under rekonstruktion, ændres reglerne nu 

også således, at retstillingen i rekonstruktion svarer til retsstillingen ved konkurs, for så vidt angår 

lønmodtagerkrav. Udgangspunktet er herefter, at erhververen ikke som tidligere indtræder i 

virksomhedens forpligtelser ift. lønmodtagerkrav fra tidspunktet for rekonstruktionsbehandlingens 

indledning. LG-loven og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ændres 

tilsvarende, således at Lønmodtagernes Garantifond nu indtræder for virksomheden for denne periode 

overfor lønmodtageren.  

 

De nye regler om virksomhedsoverdragelse under rekonstruktion er endnu ikke trådt i kraft. Reglerne 

træder i kraft, når Justitsministeren og Beskæftigelsesministeren bestemmer det. Det skyldes bl.a., at 

ændringen kræver en administrativ tilrettelæggelse af Erhvervsstyrelsens IT-system.  

 

Samlet set lempes reglerne om rekonstruktion, og det bliver lettere og hurtigere – og formentlig også 

billigere – at gennemgå en rekonstruktionsbehandling. 

 

LEAD Rödl & Partners specialister på området står klar med rådgivning om konkurslovens regler 

om rekonstruktion.  
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Du kan til enhver tid afmelde dig her eller ved at sende en e-mail med ordet "afmeld" til info@lead-roedl.dk. .   
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This Newsletter offers non-binding information and is intended for 
general information purposes only. It is not intended as legal, tax or 
business administration advice and cannot be relied upon as 
individual advice. When compiling this Newsletter and the 
information included herein, LEAD I Rödl & Partner used every 
endeavour to observe due diligence as best as possible, 
nevertheless LEAD I Rödl & Partner cannot be held liable for the 
correctness, up-to-date content or completeness of the presented 
information. The information included herein does not relate to any 
specific case of an individual or a legal entity, therefore, it is advised 
that professional advice on individual cases is always sought. LEAD 
I Rödl & Partner assumes no responsibility for decisions made by 
the reader based on this Newsletter. Should you have further 
questions please contact LEAD I Rödl & Partner contact persons. 

The entire content of the newsletter and the 
technical information on the Internet is the intellectual property of 
LEAD I Rödl & Partner and is protected by copyright. Users may 
load, print or copy the contents of the newsletter only for their own 
use. Any changes, duplication, distribution or public reproduction 
of the content or parts thereof, whether online or offline, require 
the prior written consent of LEAD I Rödl & Partner. 

 
 

 

 
 
 
 


