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Konkursloven

Afsnit iA: fOREBYGGEnDE 
REKOnstRUKtiOn

Kapitel  1 a: indledning af forebyg
gende rekonstruktionsbehandling

§ 9 a. En skyldner, der er insolvent, jf. 
§  17, stk.  2, eller som følge af økono-
miske vanskeligheder har sandsynlighed 
for at blive insolvent, skal tages under 
forebyggende rekonstruktionsbehand-
ling, når det begæres af skyldneren. § 22, 
stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk.  2. Reglerne i stk.  1 finder ikke 
anvendelse på en skyldner, hvorom 
Erhvervsstyrelsen har truffet beslutning 
om tvangsopløsning, eller som er en 
fysisk person, der ikke udøver erhvervs-
virksomhed.

Stk.  3. Skifteretten indleder forebyg-
gende rekonstruktionsbehandling straks 
efter modtagelsen af begæringen. Har 
skyldneren i sin begæring ikke anmodet 
om beskikkelse af rekonstruktør, skal skif-
teretten dog indkalde skyldneren til et 
møde, hvor skifteretten beslutter, om der 
skal indledes forebyggende rekonstrukti-
onsbehandling. Skyldneren skal give 
møde personligt. Udebliver skyldneren fra 
mødet, anses begæringen for bortfaldet.

Stk. 4. Efter indledningen af den fore-
byggende rekonstruktionsbehandling 
kan begæring herom ikke tilbagekaldes.

§  9 b. Anmoder skyldneren i forbin-
delse med begæringen om forebyggende 
rekonstruktionsbehandling eller på et 
senere tidspunkt herom, skal skifteretten 
træffe bestemmelse om, at der er fyldest-
gørelsesforbud under den forebyggende 
rekonstruktionsbehandling. En anmod-
ning om fyldestgørelsesforbud anses til-
lige for en anmodning om beskikkelse af 
rekonstruktør.

Stk. 2. Skifteretten beskikker en eller 
flere rekonstruktører, hvis skyldneren 
anmoder herom. Skyldneren kan komme 
med forslag til en eller flere rekonstruk-
tører, der skal være vedlagt en erklæring 
fra de pågældende om, at de er villige til 
at lade sig beskikke som rekonstruktør 
og opfylder betingelserne i § 238. Skif-
teretten er ikke bundet af skyldnerens 
forslag. En beskikket rekonstruktør kan 
antage fornøden sagkyndig bistand.

Stk.  3. Skifteretten skal beskikke en 
regnskabskyndig tillidsmand, hvis 
skyldneren i forbindelse med begærin-
gen om forebyggende rekonstruktions-
behandling eller på et senere tidspunkt 
anmoder herom. Stk.  2, 2. og 3. pkt., 
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. § 11 a, stk. 6 og 7, og § 11 g 
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Skifteretten skal afbeskikke en 
rekonstruktør og en tillidsmand, hvis 
skyldneren anmoder herom. Afbeskik-
kelse af rekonstruktøren kan dog ikke 
ske, hvis der er truffet bestemmelse om 
fyldestgørelsesforbud.

§  9 c. Træffes der bestemmelse om 
fyldestgørelsesforbud efter §  9  b, skal 
skifteretten fastsætte tidspunktet for et 
møde med fordringshaverne. Mødet skal 
holdes senest 4 uger efter, at bestem-
melsen om fyldestgørelsesforbud blev 
truffet. Reglerne i §  11  a, stk.  2, 3. og 
4. pkt., § 11 b, stk. 1 og 2, §§ 11 c og 
11 d, og § 11 e, stk. 4, finder tilsvarende 
anvendelse.

Stk.  2. Rekonstruktøren skal, inden 
tre måneder efter at der er truffet bestem-
melse om fyldestgørelsesforbud og der-
efter med højst to måneders mellemrum, 
sende en redegørelse til samtlige kendte 
fordringshavere og skifteretten om alle 
væsentlige forhold vedrørende den 
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forebyggende rekonstruktionsbehand-
ling. § 11 f finder tilsvarende anvendelse. 
Såfremt der ikke sendes en redegørelse 
efter 1. pkt., kan skifteretten træffe 
bestemmelse om, at den forebyggende 
rekonstruktionsbehandling ophører.

Kapitel 1 b: Retsvirkninger af forebyg
gende rekonstruktionsbehandling

§ 9 d. Hvis der er beskikket en rekon-
struktør, finder reglerne i § 12, stk. 1-3, 
tilsvarende anvendelse.

Stk.  2. Hvis skifteretten har truffet 
bestemmelse om fyldestgørelsesforbud 
efter § 9 b, finder reglerne i §§ 12 c, 12 f 
og 12 g tilsvarende anvendelse. Reglerne 
i §  12 c finder dog ikke anvendelse på 
fyldestgørelse af krav fra ansatte, hvis 
krav i konkurs omfattes af §§ 94 og 95. 
Ved anvendelsen af §  12  g træder 
bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud 
i stedet for rekonstruktionsbehandlin-
gens indledning.

Stk.  3. Indledning af forebyggende 
rekonstruktionsbehandling fratager ikke 
skyldneren en adgang, som bestod forud 
for den forebyggende rekonstruktions-
behandling, til at udskille aktiver fra et 
pant. 1. pkt. finder tilsvarende anven-
delse på rettigheder stiftet ved retsfor-
følgning.

§ 9 e. Uanset modstående bestemmelse 
i en gensidigt bebyrdende aftale kan 
medkontrahenten ikke hæve aftalen som 
følge af, at skyldneren er under forebyg-
gende rekonstruktionsbehandling eller 
har indgivet begæring herom.

Stk. 2. Er der truffet bestemmelse om 
fyldestgørelsesforbud efter §  9  b, kan 
skyldneren med rekonstruktørens sam-
tykke videreføre en gensidigt bebyrdende 
aftale. § 12 o, stk. 4, § 12 p, § 12 q, stk. 1, 

nr. 1-3, og stk. 2, og § 58, stk. 2, finder 
tilsvarende anvendelse. Ved anvendelsen 
af § 12 p træder bestemmelsen om fyl-
destgørelsesforbud i stedet for rekon-
struktionsbehandlingens indledning.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 anvendes kun, hvis 
ikke andet følger af andre lovbestem-
melser eller af vedkommende retsfor-
holds beskaffenhed. Stk.  2 finder dog 
anvendelse uanset købelovens regler.

Stk. 4. § 12 s finder tilsvarende anven-
delse på ydelser, der overgives til skyld-
neren, efter at der blev truffet 
bestemmelse om fyldestgørelsesforbud.

Kapitel  1 c: Gennemførelse af rekon
struktion under forebyggende rekon
struktionsbehandling

§  9  f. En skyldner under forebyggende 
rekonstruktionsbehandling kan frem-
sætte rekonstruktionsforslag. Reglerne i 
§§ 10-10 c og §§ 13 b-13 f finder tilsva-
rende anvendelse. Ved anvendelsen af 
§ 10 a, stk. 5, nr. 2 og 3, træder rekonstruk-
tionsforslagets fremsættelse i stedet for 
rekonstruktionsbehandlingens indledning.

Stk. 2. Er der truffet bestemmelse om 
fyldestgørelsesforbud efter §  9  b, kan 
der ske virksomhedsoverdragelse efter 
reglerne i § 13 g.

§ 9 g. Stadfæster skifteretten et rekon-
struktionsforslag, finder reglerne i 
§§  14-14  b, §  14  c, stk.  1, §  14  d og 
§ 14 e tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Stadfæstes et rekonstruktions-
forslag, der indeholder bestemmelse om 
tvangsakkord, finder reglerne i 
§§  12  h-12  m tilsvarende anvendelse. 
Ved anvendelsen af §  12  h træder 
bestemmelsen om fyldestgørelsesforbud 
efter § 9 b i stedet for rekonstruktionsbe-
handlingens indledning.
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