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Kapitel 1

Indledning

1. Lovgrundlaget

1.1. Konkursloven
Konkurslovens regler om gældssanering blev gennemført ved lov nr. 187 
af 9. maj 1984, som trådte i kraft den 1. juli 1984. Loven blev gennemført 
på grundlag af bet. nr. 957/1982 (herefter bet. 957) afgivet af det udvalg, 
som Justitsministeriet havde nedsat den 20. januar 1977.

Nedsættelsen af udvalget var et udslag af den retspolitiske opfattelse, 
som også havde vist sig i bet. nr. 634/1971, der lå til grund for den omfat-
tende reform af tvangsinddrivelsesreglerne, som blev gennemført ved 
lov nr. 258 af 26. maj 1976. Hovedsigtet med det lovudkast, som betænk-
ningen indeholdt, var navnlig at sikre en bedre varetagelse af hensynet til 
skyldneren,1 og i de følgende år blev der offentliggjort en række tids-
skriftartikler, som betonede de sociale aspekter af inddrivelsessystemet.2 
I september 1974 udsendte en tværfaglig gruppe forskere og praktikere 
ved Universitetsforeningen for det sydlige og vestlige Jylland en rapport 
med titlen »Gældssanering – et begrundet forslag«.3 Rapporten indeholdt 
– inspireret af engelsk og amerikansk rets regler om discharge in bank-
ruptcy – et forslag til gældssanering efter en konkursbehandling.4

Med det idemæssige afsæt, at de procesretlige regler, således som de 
var ændret ved udlægsreformen i 1976, burde suppleres af materielretli-
ge ændringer, der gør det muligt at undgå uheldige virkninger af perma-
nent forgældelse, og ud fra den betragtning, at sådanne regler også ville 

1 Gældssaneringsudvalgets principielle bemærkninger findes i bet. 957 s. 75 ff., se 
særligt s. 77. Jf. tillige de ændringer i reglerne om tvangsauktion, som blev gen-
nemført ved lov nr. 291 af 8. juni 1978.

2 Jf. henvisningerne i bet. 957 s. 7 note 1.
3 Om rapportens indhold, jf. bet. 957 s. 7 ff.
4 Jf. bet. 957 s. 171 f. og 10 ff.
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kunne få praktisk betydning for skyldnere, der ikke ejer aktiver, og for 
hvem konkursbehandling derfor ikke kommer på tale, indeholdt bet. 957 et 
forslag til regler om almindelig gældssanering, dvs. gældssanering uden 
forbindelse med konkursbehandling, såvel som til regler om gældssane-
ring i kølvandet på en konkursbehandling af en skyldners bo. Betænknin-
gens lovudkast gled uden ændringer ind i det lovforslag, som justitsmini-
steren fremsatte den 6. oktober 1983.5 Forslaget nåede på grund af udskri-
velse af valg til Folketinget ikke at blive færdigbehandlet, men blev gen-
fremsat i uændret skikkelse den 7. februar 1984 og med en enkelt ændring 
vedtaget den 27. april 1984.6 Lovens motiver findes i FT 1983-84, 1. sam-
ling tillæg A sp. 1175 ff. samt FT 1983-84, 2. samling tillæg A sp. 593 ff.

Ved lov nr. 387 af 10. juni 1987 blev der foretaget en justering af den 
økonomiske betingelse i § 197, stk. 1. Anledningen hertil var, at domsto-
lene havde vist sig overordentlig tilbageholdende med at sanere studie-
gæld, der jo sædvanligvis stiftes med henblik på at skulle afvikles over 
længere tid, efter at låntagerens økonomi er blevet væsentligt forbedret i 
kraft af den uddannelse, som låneoptagelsen har finansieret. Formålet 
med justeringen var at øge muligheden for gældssanering i de tilfælde, 
hvor den forventede økonomiske forbedring ikke var indtrådt. Ændrings-
lovens motiver findes i FT 1986-87, 1. samling tillæg A sp. 3069 ff.7

Ved lov nr. 389 af 7. juni 1989 blev der foretaget en redaktionel æn-
dring af §§ 210, stk. 3, 214, stk. 1, 2. pkt., 228, stk. 2, og 229, stk. 2, som 
følge af, at kommunernes pligt til at have et socialt udvalg blev ophævet. 
Denne ændringslovs motiver findes i FT 1988-89 tillæg A sp. 4343 ff.

I 1996 opfordrede præsidenten for Sø- og Handelsretten Justitsmini-
steriet til at gennemføre en kortlægning af praksis på gældssaneringsom-

5 Jf. FT 1983-84, 1. samling tillæg A sp. 1175 ff. Forud for fremsættelsen var gået en 
folketingsbeslutning af 2. juni 1983, hvori Folketinget opfordrede regeringen til 
snarest at fremsætte forslag til en lovgivning om gældssanering (jf. FT 1982-83 til-
læg A sp. 1619 ff.).

6 Ændringen bestod i, at forslaget til indsættelse af en ny § 37 b i retsafgiftsloven, 
hvorefter der for indgivelse af begæring om gældssanering skulle svares 500 kr. og 
for indledning af gældssaneringssag 1.000 kr., udgik og blev erstattet af den gæl-
dende bestemmelse, hvorefter der ikke svares afgift ved skifterettens virksomhed 
med behandling af gældssaneringssager. Dette forventes at være uændret i forbin-
delse med en kommende revision af retsafgiftsloven.

7 Lovforslaget havde tidligere i samme skikkelse været fremsat i folketingssamlingen 
1985-86, jf. FT 1985-86 tillæg A sp. 6329 ff. Ved lovforslagets vedtagelse bortfaldt 
to forslag til folketingsbeslutning, B 94 om rentelettelse og gældssanering af studie-
gæld (FT 1986-87, 1. samling tillæg A sp. 3385 ff.) og B 95 om gældssanering for 
studiegældsramte (FT 1986-87, 1. samling tillæg A sp. 3393 ff.).
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rådet. Baggrunden for henvendelsen var, at praksis efter Sø- og Handels-
rettens opfattelse tilsyneladende havde udviklet sig så forskelligt ved de 
enkelte skifteretter, at en nærmere udredning pånødte sig. Efter at Justits-
ministeriet havde gennemført en høring i anledning af henvendelsen, løb 
initiativet imidlertid ud i sandet. Advokatrådet og Dommerfuldmægtig-
foreningen, som begge havde udtalt sig til fordel for den foreslåede kort-
lægning af praksis, nedsatte herefter en arbejdsgruppe bestående af med-
lemmer fra de to organisationer, som den 29. april 1999 afgav en redegø-
relse, hvori arbejdsgruppen fremsatte en række forslag til ændringer i 
reglerne om gældssanering og opfordrede til, at der blev iværksat et lov-
forberedende arbejde.8 Justitsministeriet gennemførte hen over somme-
ren og efteråret 1999 en høringsrunde over rapporten.

Rapporten affødte ikke noget selvstændigt initiativ, men den 12. ja-
nuar 2001 nedsatte Justitsministeriet Konkursrådet, som ifølge sit kom-
missorium af 12. september 2000 bl.a. fik til opgave at »gennemgå kon-
kurslovens regler om gældssanering med henblik på navnlig at vurdere 
behovet for på baggrund af de indhøstede erfaringer mv. at forenkle og 
effektivisere behandlingen af gældssaneringssager. Reglernes samspil 
med anden lovgivning, herunder skatte- og afgiftslovgivningen, skal 
indgå i vurderingen.« I et tillægskommissorium af 4. februar 2003 anmo-
dede Justitsministeriet Konkursrådet om dels at vurdere erfaringerne fra 
»førende iværksætterlande, som fx Holland og Storbritannien«, og dels 
at lægge vægt på iværksætterhensynet i forbindelse med sit igangvæ-
rende arbejde med revision af konkurslovens regler om rekonstruktion 
og gældssanering. Konkursrådet afgav herefter i juni 2004 Betænkning 
om gældssanering, nr. 1449 (i det følgende bet. 1449).

Betænkningens lovudkast blev med enkelte udeladelser fremsat den 
24. november 2004 som lovforslag nr. L 128 2004-05, 1. samling. Lov-
forslaget bortfaldt som følge af udskrivelse af valg til Folketinget, men 
blev genfremsat uændret som lovforslag L 10 2004-05, 2. samling.9 Lov-
forslaget blev vedtaget som lov nr. 365 af 24. maj 2005 med ikrafttræden 
den 1. oktober 2005. Ændringslovens motiver findes i FT 2004-05, 1. 
samling tillæg A s. 3371 ff. og FT 2004-05, 2. samling tillæg A s. 252 ff.

Ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 (følgeloven til lov om inddri-
velse af gæld til det offentlige, nr. 1333 af s.d.) blev der indsat et nyt 3. 
pkt. i § 216, stk. 7.

8 Arbejdsgruppens redegørelse er optaget som bilag 1 til bet. 1449.
9 Der var dog foretaget nogle få præciseringer i bemærkningerne til enkelte af forsla-

gets bestemmelser. 
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Konkursrådets betænkning om Rekonstruktion mv. (bet. nr. 1512/2009 
– i det følgende bet. 1512) indeholdt forslag om visse justeringer og æn-
dringer af reglerne om gældssanering i § 208, § 208 b, § 216, § 217, 
§ 223, § 223 a og § 230. Ændringerne blev gennemført ved lov nr. 718 af 
25. juni 2010 og trådte i kraft den 1. april 2011. 

1.2. Anden lovgivning

1.2.1. Eftergivelse af skatte- og afgiftskrav mv.
Ved lov nr. 825 af 19. december 1989 blev der med virkning fra 1. januar 
1990 gennem indsættelse af regler i en række skatte- og afgiftslove givet 
told- og skattemyndighederne adgang til at eftergive skatte-, told- og af-
giftskrav. Kriterierne for eftergivelse var de samme som efter konkurslo-
vens regler om gældssanering. Der var imidlertid de principielle forskel-
le mellem reglerne om eftergivelse af skatte- og afgiftskrav og reglerne 
om gældssanering, at eftergivelsesreglerne alene rettede sig mod krav 
med den kompetente myndighed som kreditor, og at reglerne tillige kun-
ne anvendes på juridiske personer.

Reglerne om eftergivelse af skatte-, told- og afgiftskrav blev videre-
ført i opkrævningsloven, jf. dennes § 15. I forbindelse med den samlede 
reform af reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige blev eftergi-
velsesreglerne flyttet til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (lov 
nr. 1333 af 19. december 2008). I samme forbindelse blev anvendelses-
området for bestemmelserne, der findes i lovens §§ 13-15, justeret med 
henblik på en udvidet anvendelse, jf. L 20 FT 2008-09 de almindelige 
bemærkninger pkt. 3.6.2.1.

1.2.2. Eftergivelse af studiegæld
Navnlig i 1970’erne og 1980’erne pådrog en række uddannelsessøgende 
sig på grund af det særdeles høje renteniveau meget betydelige studie-
gældsforpligtelser. For at muliggøre nedsættelse af disse forpligtelser – 
en nedsættelse, der som følge af udformningen af betingelserne for 
gældssanering ikke kunne ske gennem konkurslovens regler – blev der 
gennemført et særligt regelsæt, der havde henblik udelukkende på stu-
diegæld. Den sædvanlige afdragsperiode for sådanne lån var 15 år. Ad-
gangen til at optage sådanne lån blev ophævet i 1993, og i 2008 blev de 
særlige regler om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af 
studiegæld, som senest fandtes i lovbkg. nr. 1063 af 25. oktober 2006, 
ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 ophævet i forbindelse med den 
samlede reform af reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige. Stu-
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diegæld kan herefter – foruden efter gældssaneringsreglerne – eftergives 
efter de generelle regler om eftergivelse af gæld til det offentlige, jf. 
§§ 13-15 i lov nr. 1333 af 19. december 2008, nu lovbkg. nr. 29 af 12. 
januar 2015 med senere ændringer.

1.2.3. Skatteministeriets forsøgsordning
I SFI-rapport 03:27 offentliggjorde Socialforskningsinstituttet resulta-
terne af en spørgeskemaundersøgelse, hvoraf det fremgik, at gæld til det 
offentlige for de svageste kontanthjælpsmodtagere kan være en barriere 
for at komme i beskæftigelse, fordi en eventuel økonomisk fremgang 
som følge af beskæftigelse vil blive mødt med krav fra inddrivelsesmyn-
dighederne om afdrag på gælden til det offentlige. Dette førte til, at der 
på finansloven for 2005 blev afsat et beløb på 25 mio. kr. om året i en 
fireårig periode til et forsøg med gældslempelse/gældseftergivelse for so-
cialt svage grupper. Denne bevilling blev udmøntet ved lov nr. 510 af 7. 
juni 2006, som etablerede et regelsæt, der gav mulighed for gennem ef-
tergivelse af gæld til det offentlige at sikre, at det økonomiske incitament 
til at komme i arbejde for personer, der har været i langvarig offentlig 
forsørgelse, ikke bliver fjernet ved krav om tilbagebetaling af gæld. Re-
gelsættet blev indsat som kapitel 3 a i SU-loven, hvis titel ved samme 
lejlighed blev justeret tilsvarende. Ved lovens gennemførelse skønnede 
Skatteministeriet, at forsøgsordningen ville få betydning for omkring 
20.000 personer. Ordningen indebar, at skyldnere, som i en uafbrudt pe-
riode på 4 år eller mere havde modtaget hjælp efter § 11 i lov om aktiv 
socialpolitik (kontanthjælp, starthjælp eller tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats) eller introduktionsydelse efter kapitel 5 i integra-
tionsloven, kunne få eftergivet deres gæld til det offentlige. Lovens mo-
tiver findes i FT 2005-06 tillæg A s. 5895 ff. (L 10 2005-06).

I forbindelse med den samlede reform af reglerne om inddrivelse af 
gæld til det offentlige blev forsøgsordningen efter en gennemført evalu-
ering forlænget og betingelserne for eftergivelse lempet med henblik på 
at udvide anvendelsesområdet, jf. L 20 FT 2008-09, de almindelige be-
mærkninger pkt. 3.6.1.3 og 3.6.2.3. Ordningen blev ikke gjort perma-
nent, jf. Skatteministeriets notat af 4. marts 2011 om Evaluering af for-
søgsordningen om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt ud-
satte grupper, Skatteudvalget 2010-11, 1. samling alm. del bilag 143. 
Baggrunden herfor var, at ordningen kun var blevet anvendt af 169 per-
soner. Ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 blev ordningen ophævet med 
virkning fra 1. juni 2018.
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2. Statistiske oplysninger
Af det oprindelige lovforslag til regler om gældssanering fremgik, at Ju-
stitsministeriet på grundlag af de foreliggende oplysninger om det årlige 
antal insolvenserklæringer i fogedretterne anslog, at ca. 10.000 personer 
årligt ville indgive begæring om gældssanering, og at der årligt ville bli-
ve indledt gældssaneringssag for ca. 5.000 af disse. Uanset at der i tiden 
efter reglernes ikrafttræden naturligt blev indgivet et større antal begæ-
ringer, viste det sig, at dette skøn var noget i overkanten. 

I de senere år synes antallet af begæringer om gældssanering at have 
stabiliseret sig på mellem 4.000 og 5.000 om året, hvoraf omkring 50 pct. 
fører til, at der indledes gældssanering. Den gennemsnitlige indlednings-
frekvens dækker imidlertid over ganske store forskelle mellem de en-
kelte skifteretter. Ved landets tre største skifteretter – Sø- og Handelsret-
ten, Aarhus og Odense – har de gennemsnitlige indledningsfrekvenser i 
årene 2016-18 således ligget på 29, 50 og 40 pct. (Sø- og Handelsretten), 
38, 49 og 44 pct. (Aarhus) og 46, 46 og 48 pct. (Odense). På landsplan 
var de tilsvarende tal 49, 53 og 50 pct.10

3. Anvendelse af retspraksis
I en efterhånden temmelig lang periode er retsafgørelser af principiel 
betydning blevet offentliggjort i Fuldmægtigen og Ugeskrift for Retsvæ-
sen, og den trykte retspraksis er således blevet meget omfattende. Vi har 
tillige henvist til en række utrykte landsretsafgørelser, som uden at have 
principiel betydning dog er illustrative for retsstillingen. Omtalen heraf 
er baseret på vores egen gennemgang, for så vidt angår afgørelser fra 
Østre Landsret siden 1999 og fra Vestre Landsret siden 2004. Ældre af-
gørelser er hentet fra Lilian Hindborg: Gældssanering i praksis og gælds-
sanering i konkurs. 

10 Der har i en lang årrække været markante forskelle mellem landets største skifteret-
ter, og 2005-reformens ambition om at indsnævre skifteretternes skønsmargen med 
henblik på at fremme en mere ensartet retsanvendelse, jf. kapitel 2 afsnit 3.1 neden-
for, har således haft vanskeligt ved at sætte sig igennem. De seneste tal tyder på en 
vis konvergens, men det er for tidligt at vurdere, om der er tale om en blivende 
tendens.
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2005-reformen – baggrund og 
hovedtræk

1. Oversigt
Den oprindelige udgave af reglerne om gældssanering stod i det væsent-
lige uændret fra introduktionen af reglerne pr. 1. juli 1984 og indtil 
2005-reformen. Reformen markerede ikke et ændret syn på reglernes 
formål, men rummede nogle tilsigtet adfærdsregulerende omformulerin-
ger, nogle teknisk prægede justeringer og endelig en væsentligt ændret 
udgave af reglerne om gældssanering i forbindelse med konkurs.

I afsnit 2 gennemgås baggrunden for 2005-reformen og i afsnit 3 den-
nes hovedtræk. 

2. Baggrunden for 2005-reformen
Reglerne om gældssanering var i deres oprindelige skikkelse nøje model-
leret over konkurslovens regler om tvangsakkord. Dette gjaldt såvel de 
processuelle regler om behandlingen af begæringer og sager om gældssa-
nering som reglerne om saneringens materielle indhold og virkninger. Det 
havde imidlertid vist sig, at den løsning, som tvangsakkordreglerne anviste 
på et givet problem, ikke i alle tilfælde var hensigtsmæssig i en gældssane-
ringssag. De statistiske oplysninger om skifteretternes praksis udviste end-
videre ganske store forskelle i forholdet mellem modtagne begæringer om 
gældssanering og indledte gældssaneringssager ved landets skifteretter og 
kunne tyde på, at reglerne ikke blev anvendt ganske ensartet i alle dele af 
landet. Hertil kom, at det var almindeligt kendt, at skifteretspraksis repræ-
senterede en ganske stor variationsbredde med hensyn til vilkårene for 
gældsafviklingen, navnlig for så vidt angår spørgsmålet om, hvilke ud-
giftsposter der kunne accepteres uden for rådighedsbeløbet. Endelig havde 
det vist sig, at gældssaneringsvejen reelt var lukket for skyldnere med er-
hvervsmæssig gæld, medmindre disse ernærede sig som lønmodtagere.
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2005-reformen skulle derfor tjene flere formål: For det første – da 
Konkursrådet efter sin gennemgang ikke fuldt ud kunne forklare den til-
syneladende forskel i retsanvendelsen på en rimelig måde1 – at udforme 
reglerne således, at en mere ensartet retsanvendelse blev fremmet, for det 
andet med udgangspunkt i de konkrete forhold, som gør sig gældende i 
gældssaneringssager, at anvise de mest hensigtsmæssige løsninger på de 
problemer, som sagerne frembyder, og for det tredje at udforme reglerne 
således, at de blev reelt anvendelige også for skyldnere, der ikke ernærer 
sig som lønmodtagere. Disse bestræbelser rettede sig både mod betingel-
serne for gældssanering og mod indholdet af saneringen.

Når dette er sagt, må det imidlertid fremhæves, at det var såvel Kon-
kursrådets som Justitsministeriets udgangspunkt, at erfaringerne med 
gældssaneringsreglerne ikke havde afdækket noget påtrængende behov 
for grundlæggende ændringer. 2005-reformen var derfor i det væsentlige 
udtryk for tilpasninger og tekniske justeringer. Dette indebærer, at til-
vante opfattelser af reglernes socialpolitiske begrundelse og placering i 
det insolvensretlige system fortsat har gyldighed, ligesom hidtidig prak-
sis navnlig vedrørende betingelserne for gældssanering og de omstæn-
digheder, som kan udelukke gældssanering, fortsat har betydning. Den 
omfattende praksis, der er tilgængelig fra tiden efter 2005-reformen, vi-
ser således ingen markante ændringer.

3. Hovedtræk af 2005-reformen
2005-reformen var et resultat af den gennemgang af det samlede regel-
sæt vedrørende gældssanering, som Konkursrådet foretog i bet. 1449. 
Reformen gennemførte hovedparten af Konkursrådets forslag, men ude-
lod dog nogle principielt væsentlige ændringer.2 I det følgende omtales 
de mest centrale ændringer i oversigtsform.

3.1. Fremme af ensartet retsanvendelse
Hensynet til at fremme en ensartet retsanvendelse blev søgt varetaget 
ved regler om såvel betingelserne for gældssanering som dennes ind-

1 Jf. bet. 1449 s. 45 og 50 ff.
2 Det drejer sig om forslaget om en ændring i reglerne for pantehæftelser, som ikke 

kan forventes at have fuld real sikkerhed, jf. bet. 1449 s. 212 ff., forslaget om en 
ændring i adgangen til at foretage lønindeholdelse i tiden efter indledningen af 
gældssaneringssag, jf. bet. 1449 s. 280 ff., og afskaffelse af rentefradragsretten, jf. 
bet. 1449 s. 202 f. De overvejelser, som førte Justitsministeriet til at udelade disse 
forslag af lovforslaget, fremgår af FT 2004-05, 2. samling tillæg A s. 314 f. og 316 f.
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hold. For det første blev udformningen af den grundlæggende regel i 
§ 197 om de betingelser, der skal være opfyldt, henholdsvis som ud-
gangspunkt ikke må foreligge, som betingelse for gældssanering, væ-
sentligt ændret. For det andet blev der med reglen i § 216, stk. 6, givet 
justitsministeren en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om fast-
sættelsen af de afdrag, som skyldneren skal betale i henhold til en ken-
delse om gældssanering, og om længden af afdragsperioden. 

Efter udformningen af § 197 er det lovens principielle udgangspunkt, 
at en skyldner, som er håbløst forgældet, skal have gældssanering, hvis 
det må antages, at dette vil føre til en varig forbedring af hans økonomi-
ske forhold, jf. stk. 1. Dette udgangspunkt modificeres dog ved en ganske 
omfattende opregning af omstændigheder, som hver for sig eller samlet 
som udgangspunkt vil udelukke gældssanering, jf. stk. 2. Opregningen 
gengiver de væsentligste af de grunde, hvis tilstedeværelse efter tidligere 
praksis medførte, at gældssanering blev nægtet – i hvert fald for tiden. 
Som efter tidligere praksis spiller tidsfaktoren nemlig en rolle for vurde-
ringen, jf. stk. 3. For at afskære modsætningsslutninger fra stk. 2 inde-
holder stk. 4 en opsamlingsbestemmelse, hvorefter gældssanering kan 
nægtes, hvis der foreligger andre omstændigheder, som taler afgørende 
mod gældssanering. Denne i det væsentlige redaktionelle omskrivning af 
bestemmelsen er dels et udslag af den generelle retspolitiske opfattelse, 
at betingelserne for at få gældssanering bør fremgå af lovteksten, hvilket 
vil bidrage til at gøre afgørelserne mere forudsigelige for såvel skyldne-
ren som kreditorerne, dels et forsøg på – i det omfang det nu engang er 
gørligt, når der skal være mulighed for at tage skyldigt hensyn til den 
enkelte sags konkrete omstændigheder – at normere skifteretternes 
skønsudøvelse med henblik på at fremme en ensartet retsanvendelse.3 
§ 197 er behandlet i kapitel 5 nedenfor. 

Bemyndigelsen for justitsministeren til at fastsætte nærmere regler 
blev udnyttet ved udsendelsen af bkg. nr. 894 af 22. september 2005. 
Denne blev afløst af bkg. nr. 1363 af 19. december 2008,4 som senest er 
ændret ved bkg. nr. 1476 af 7. december 2018. Bekendtgørelsen fastlæg-
ger længden af afdragsperioden og opstiller et princip, hvorefter en ud-
gift kun kan medtages i skyldnerens budget uden for rådighedsbeløbet, 
hvis det har hjemmel i bekendtgørelsen. Den nødvendige fleksibilitet 

3 Jf. FT 2004-05, 2. samling tillæg A s. 260 ff., særligt s. 263 f. (L 10 s. 9 ff., særligt 
s. 12 f.).

4 Ved den nye bekendtgørelse blev der i § 3 indsat et nyt nr. 8 i stk. 1 (jf. Gældssane-
ring model 2005 s. 173) og et nyt stk. 4 samt ændret i § 6, stk. 1 og 3.
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sikres gennem bestemmelser, hvorefter der kan medtages udgifter til 
»særlige« og »ganske særlige« behov. Herudover knæsætter bekendtgø-
relsen det såkaldte husstandsprincip, som er fastslået i retspraksis, men 
åbner samtidig mulighed for, at der – under snævre betingelser – kan ses 
bort fra princippet. Endelig fastsætter bekendtgørelsen de takster for for-
skellige typer af udgifter og rådighedsbeløb, som indgår i opstillingen af 
det budget, som er indeholdt i skyldnerens forslag til gældssanering. Be-
kendtgørelsens regler er behandlet i kapitel 7 nedenfor.

3.2. Tekniske justeringer
Som anført var gældssaneringsreglerne i 1984-udgaven nøje modelleret 
med konkurslovens regler om tvangsakkord som model. 

Det viste sig imidlertid, at de løsninger, som tvangsakkordreglerne an-
viser, på flere områder var mindre egnede i gældssaneringssager. Der var 
derfor en selvstændig interesse i en gennemgang af det samlede regelsæt 
med henblik på at vurdere, hvorledes de spørgsmål, som havde rejst sig i 
praksis, mest hensigtsmæssigt kunne reguleres ubundet af den hidtidige 
tvangsakkordanalogi.

3.2.1. Præklusivt proklama
Med 2005-reformen blev der indført regler om præklusivt proklama i 
gældssaneringssager. Gældssaneringsudvalget havde overvejet spørgs-
målet, men fandt, at fristen for anmeldelse af krav nødvendigvis måtte 
sættes så lang, at behandlingstiden for gældssaneringssagen ville blive 
uacceptabelt lang.5

Begrundelsen for reglerne om præklusivt proklama er først og frem-
mest hensynet til at sikre den fastsatte afviklingsordning mod mislighol-
delse og muligt sammenbrud, ved at der efterfølgende rejses – måske 
ganske betydelige – krav mod skyldneren. Det er derimod ikke hensigten 
at skærme skyldneren personligt. Reglerne er derfor udformet således, at 
præklusionen kun indtræder og er virksom i forhold til afviklingsordnin-
gen, mens kravet kan gøres gældende under en ny insolvensbehandling 
mod skyldnerens bo eller mod skyldneren personligt, hvis kendelsen om 
gældssanering ophæves.

Reglerne om præklusivt proklama er behandlet i kapitel 6 afsnit 5 ne-
denfor.

5 Jf. bet. 957 s. 164.
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3.2.2. Betingede og bestridte fordringer
I sammenhæng med reglerne om præklusivt proklama blev der ved 
2005-reformen gennemført en ændret regulering af behandlingen af be-
tingede fordringer, som mister adgangen til dækning, hvis betingelsen 
ikke er indtrådt på det tidspunkt, hvor skifteretten afsiger kendelse om 
gældssanering, jf. § 208 b, stk. 3, og af bestridte fordringer, som i det 
væsentlige svarer til den, der gælder ved fordringsprøvelse i et konkurs-
bo (§ 133), jf. § 209, stk. 2 og 3. Disse regler er behandlet i kapitel 6 af-
snit 6.2 og 6.3 nedenfor.

3.2.3. Småfordringer
Gældssaneringsudvalget overvejede, om bestemmelsen i § 158, stk. 2, 
nr. 4, om behandlingen af småfordringer i tvangsakkord burde overføres 
til reglerne om gældssanering. Udvalget fandt imidlertid ikke grundlag 
herfor, idet en friholdelse af småfordringer for gældssaneringseffekten 
ville have en efter omstændighederne ganske betydelig negativ indvirk-
ning på størrelsen af dividenden til de øvrige fordringer.6

At der ikke var hjemmel til at behandle småfordringer anderledes end 
øvrige fordringer, viste sig imidlertid i praksis at være administrativt 
ganske besværligt. Ved 2005-reformen skelede man derfor i stedet til de 
regler, der gælder for behandlingen af konkursboer, og gennemførte en 
ordning svarende til den, der findes i § 153, stk. 1 – at skifteretten ved 
fastsættelse af dividenden kan bestemme, at der skal bortses fra fordrin-
ger, der kun vil afkaste et ubetydeligt beløb.

Bestemmelserne herom, der er indsat i § 216, stk. 1, 2.-5. pkt., er be-
handlet i kapitel 6 afsnit 6.4 nedenfor.

3.2.4. Pensionsordninger
Behandlingen af skyldnerens pensionsopsparing i gældssanering var ef-
ter reglernes 1984-udgave ikke underlagt lovregler, men beroede på 
Gældssaneringsudvalgets overvejelser herom og en efterhånden ganske 
omfattende – men periodevis noget flimrende – retspraksis.7 Konkursrå-
det fandt med fremhævelse af, at spørgsmålet om behandling af skyldne-
rens pensionsordning hyppigt vil optræde i gældssaneringssager, og at 
pensionsordningen ganske ofte ville være det eneste aktiv i gældssane-
ringssagen, at der burde fastsættes lovregler herom.8

6 Jf. bet. 957 s. 142.
7 Jf. bet. 957 s. 123 f. og Konkurslovkommentaren, 8. udg. s. 801 f.
8 Jf. bet. 1449 s. 121 f.
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På grundlag af den seneste retspraksis om spørgsmålet og med inspi-
ration i bestemmelsen i forsikringsaftalelovens § 117 om omstødelse af 
indbetalinger på skyldnerens livsforsikring gennemførte 2005-reformen 
med indsættelse af en ny § 222 a en samlet regulering af, i hvilket om-
fang de indbetalinger, som skyldneren har foretaget på sin pensionsord-
ning, skal indgå i skyldnerens forslag til sanering af gælden. Bestemmel-
sen er behandlet i kapitel 8 afsnit 8 nedenfor.

3.3. Sanering af erhvervsmæssig gæld
1984-udgaven af reglerne om gældssanering i konkurs opnåede kun at få 
en overordentlig begrænset anvendelse i praksis. En hovedårsag hertil 
var, at skyldneren efter en konkurs typisk i en længere periode havde 
usikre indkomstforhold, enten fordi han var uden beskæftigelse eller 
alene midlertidigt beskæftiget, eller fordi han havde påbegyndt ny selv-
stændig virksomhed.

Med henblik på at gøre reglerne om gældssanering i kølvandet på et 
virksomhedssammenbrud reelt anvendelige indeholdt 2005-reformen en 
væsentlig udvidelse af reglerne om sanering af erhvervsmæssig gæld. 
Krumtappen i regelsættet, der for at markere det udvidede anvendelses-
område blev betitlet »Gældssanering i forbindelse med konkurs«, jf. den 
ændrede overskrift til kapitel 29 (som på ny blev ændret i forbindelse 
med gennemførelsen af reglerne om rekonstruktionsbehandling), er, at 
der er mulighed for, at en skyldner, der i øvrigt er omfattet af reglerne i 
dette kapitel, kan få gældssanering efter kapitlet, uanset at hans økono-
miske forhold er uafklarede. Som et modstykke hertil vil en kendelse, 
som er afsagt i en sag, hvor skyldnerens økonomiske forhold var uafkla-
rede, kunne genoptages med henblik på forhøjelse af dividenden, hvis 
skyldnerens økonomiske forhold forbedres væsentligt i afdragsperioden. 
Det er en betingelse for at anvende reglerne i kapitel 29, at skyldnerens 
gæld i hovedsagen stammer fra selvstændig erhvervsvirksomhed, og at 
kravene til sober virksomhedsledelse ikke i væsentligt omfang er tilside-
sat i forbindelse med sammenbruddet. Afdragsperioden i en gældssane-
ring efter kapitel 29 er som udgangspunkt 3 år i modsætning til de 5 år, 
der er udgangspunktet i en sag efter kapitel 25-28, og for at foretage en 
rimelig afgrænsning er det derfor en betingelse for at anvende reglerne i 
kapitel 29, at den erhvervsvirksomhed, hvis sammenbrud er anledningen 
til gældssaneringen, er afviklet under betryggende former, som udgangs-
punkt gennem en konkursbehandling. Reglerne i kapitel 29 finder anven-
delse, uanset om skyldneren har drevet virksomheden i personligt regi 
(og derfor selv er erklæret konkurs), eller om den har været drevet i andet 
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regi, men således at skyldneren i kraft af kaution eller lignende hæfter for 
gælden. I forbindelse med ikrafttrædelsen af reglerne om rekonstrukti-
onsbehandling den 1. april 2011 blev anvendelsesområdet for kapitel 29 
udvidet således, at også et stadfæstet rekonstruktionsforslag, der inde-
holder bestemmelse om tvangsakkord, kan aktivere reglerne. Reglerne i 
kapitel 29 er behandlet i kapitel 11 nedenfor.

4. Igangværende overvejelser
Ved et kommissorium af 14. maj 2014 om bedre muligheder for påbe-
gyndelse af ny virksomhed efter konkurs anmodede Justitsministeriet 
Konkursrådet om at overveje fordele og ulemper ved – enten enkeltvis 
eller i kombination – at afkorte den periode, i hvilken skyldneren skal 
afdrage på gæld, meddele henstand som et alternativ til gældssanering 
(fx således, at en iværksætter, der ønsker at påbegynde ny virksomhed, 
først skal afdrage på tilbageværende gæld, når der opnås indtægter fra ny 
virksomhed) og meddele gældssanering før konkursboets afslutning. 
Konkursrådet kan endvidere overveje andre initiativer, som kan forbedre 
iværksætteres muligheder for at påbegynde ny virksomhed efter konkurs 
mv.

Konkursrådet skal ved sine overvejelser inddrage bl.a. de erfaringer, 
der er indhøstet med de gennemførte ændringer af konkurslovens kapitel 
29, samt de erfaringer, der i USA og Storbritannien er indhøstet med de 
der gældende regler.

Anledningen til Justitsministeriets anmodning er hensynet til iværk-
sættere, men i det omfang Konkursrådet finder, at denne gruppe ikke kan 
defineres, skal rådet overveje, om eventuelle lempelser bør omfatte samt-
lige personer, der efter gældende ret kan opnå gældssanering efter kapitel 
29, eller om eventuelle lempelser bør begrænses til en nærmere afgræn-
set gruppe.

Konkursrådets arbejde pågår fortsat. Arbejdet er blevet yderligere ak-
tualiseret med vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2019/1023/EU af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekon-
struktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med 
henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbe-
handling og gældssanering og om ændring af direktiv 2017/1132/EU (re-
konstruktions- og insolvensdirektivet).
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