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U D K A S T 

 

 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af lov om ændring 

af konkursloven og forskellige andre love (rekonstruktion m.v.) og 

dele af lov om ændring af konkursloven, lov om Lønmodtagernes Ga-

rantifond og lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsover-

dragelse (Værneting ved gældssanering og ændringer i rekonstrukti-

onsreglerne som følge af covid-19).  

 

 
VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

 
I medfør af § 11 i lov nr. 382 af 22. maj 1996 om ændring af konkursloven og visse andre 

love (Rationalisering og modernisering af konkursbehandlingen m.v.),  § 56 i lov nr. 718 

af 25. juni 2010 om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion 

m.v.) og § 51 i lov nr. 530 af 27. marts 2021 om ændring af konkursloven, lov om Lønmod-

tagernes Garantifond og lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

(Værneting ved gældssanering og ændringer i rekonstruktionsreglerne som følg af covid-

19) bestemmes: 

 

§ 1 

 

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984, som sat i 

kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og 

ændret ved kongelig anordning nr. 483 af 18. juni 1999 og kongelig anord-

ning nr. 5 af 9. januar 2015, foretages følgende ændringer: 
 

1. I § 3, stk. 1, ændres »rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssa-

nering« til: »rekonstruktionsbehandling eller konkurs«. 
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2. I § 3, stk. 2, indsættes efter »begæringen«: »om rekonstruktionsbehand-

ling eller konkurs«. 

 

3. I § 3 indsættes som stk. 4: 

»Stk. 4. Begæring om gældssanering indgives til skifteretten i den rets-

kreds, hvor centeret for skyldnerens hovedinteresser er. Stedet, hvor skyld-

neren har sin bopæl, anses at være centeret for skyldnerens hovedinteresser, 

medmindre andet godtgøres. Udøver skyldneren erhvervsmæssig virksom-

hed, anses hovedforretningsstedet at være centeret for skyldnerens hovedin-

teresser, medmindre andet godtgøres.« 

 

4. I § 11, stk. 2, og § 11 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »og en regnskabskyndig til-

lidsmand«. 

 

5. I § 11 a, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller tillidsmand«. 

 

6. I § 11 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: 

»Stk. 4. Hvis skyldneren anmoder om beskikkelse af en regnskabskyndig 

tillidsmand i forbindelse med begæringen om rekonstruktionsbehandling el-

ler på et senere tidspunkt før vedtagelsen af rekonstruktionsplanen, skal 

skyldneren komme med forslag hertil og en erklæring fra den pågældende 

om, at denne er villig hertil og opfylder betingelserne i § 238, stk. 1, 1. og 

2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.« 

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7. 

 

7. I § 11 a, stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., og stk. 6, der bliver stk. 5, 1. pkt., 

stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, ændres »tillidsmandens« til: »en eventuel tillids-

mands«. 

 

8. § 11 a, stk. 7, ophæves. 

 

9. I § 11 c, stk. 2, nr. 3, udgår »efter tillidsmandens opfattelse«, og som 2. 

pkt. indsættes: 

»Er der beskikket en tillidsmand, afgives oplysningen af denne.« 

 

10. § 11 c, stk. 3, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: 

»Forslaget skal vedlægges en vurdering af skyldnerens aktiver og en er-

klæring fra rekonstruktøren om, hvorvidt planen efter dennes skøn er gen-

nemførlig. Er der beskikket en tillidsmand, skal denne tillige afgive udta-

lelse efter 2. pkt.« 
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11. I § 11 d, stk. 1, og § 12 b, stk. 2, 2. pkt., to steder i § 13 b, stk. 1, nr. 3, og 

i § 13 c, stk. 1, § 14 e, stk. 2, og § 15, stk. 2, 2. pkt., ændres »tillidsmanden« 

til: »en eventuel tillidsmand«. 

 

12. I § 11 e, stk. 5, 1. pkt., ændres »Hvis særlige grunde taler for det, kan 

skifteretten efter anmodning fra rekonstruktøren og tillidsmanden udsætte« 

til: »Hvis rekonstruktøren anmoder herom, udsætter skifteretten«. 

 

13. I § 11 e indsættes som stk. 6: 

»Stk. 6. Efter vedtagelsen af rekonstruktionsplanen kan rekonstruktøren 

eller fordringshavere, der repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte 

beløb, der ved repræsentation ville give stemmeret, anmode om, at skifte-

retten beskikker en regnskabskyndig tillidsmand, hvis der ikke allerede er 

beskikket en sådan. § 13 d, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Skif-

teretten skal i så fald snarest muligt beskikke en tillidsmand, der opfylder 

betingelserne i § 238.« 

 

14. I § 12, stk. 2, indsættes efter »skifteretten«: », eller i medfør af § 13 g«. 

 

15. I § 12, stk. 4, ændres »§ 103, og § 112« til: »§ 103, § 110, stk. 4, og § 

112«. 

 

16. I § 12 e, stk. 1, 1. pkt., ændres »Skifteretten kan« til: »Når der er beskik-

ket en tillidsmand, kan skifteretten«. 

 

17. Efter § 13 f indsættes i kapitel 2 c: 

»§ 13 g. Rekonstruktion i form af en virksomhedsoverdragelse kan med 

rekonstruktørens samtykke ske, inden der er vedtaget en rekonstruktions-

plan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for at bevare værdien af skyldnerens 

virksomhed, og medmindre indsigelse mod overdragelsen fra et flertal af for-

dringshaverne er kommet frem til rekonstruktøren inden 5 hverdage efter 

afsendelsen af den meddelelse, der er nævnt i stk. 3. 

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 regnes flertallet blandt de fordringsha-

vere, der efter § 13 d, stk. 2-4, har stemmeret vedrørende et rekonstruktions-

forslag indeholdende bestemmelse om tvangsakkord. 

Stk. 3. Med henblik på virksomhedsoverdragelse i medfør af stk. 1 skal 

rekonstruktøren sende en meddelelse til samtlige kendte fordringshavere og 

andre bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af rekonstruktionsbehand-

lingen, og til skifteretten. Er skyldneren en sammenslutning, der er registre-

ret i den færøske registreringsmyndighed, skal rekonstruktøren samtidig re-

gistrere meddelelsen i den færøske registreringsmyndigheds it-system. 
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Stk. 4. Meddelelsen nævnt i stk. 3 skal indeholde de oplysninger, som 

fremgår af § 13 b, stk. 1, nr. 1, og oplysning om, hvorvidt erhververen er 

skyldnerens nærtstående. Meddelelsen skal herudover indeholde de oplys-

ninger, som fremgår af § 11 b, stk. 2, 1. pkt., og 2. pkt., nr. 1 og 2, i det 

omfang disse oplysninger ikke allerede er udsendt i medfør af § 11 b. End-

videre skal meddelelsen indeholde oplysning om værdiansættelse af skyld-

nerens aktiver, i det omfang en sådan foreligger. Desuden skal meddelelsen 

indeholde oplysninger om, hvortil en fordringshaver kan rette henvendelse, 

hvis denne har indsigelser mod virksomhedsoverdragelsen, og fristen for, 

hvornår en fordringshavers indsigelse mod virksomhedsoverdragelsen skal 

være kommet frem til rekonstruktøren, og en kort begrundelse for, hvorfor 

proceduren i medfør af stk. 1 anvendes. 

Stk. 5. Senest 5 hverdage efter fristen for indsigelse i medfør af stk. 1 

skal rekonstruktøren sende en meddelelse til samtlige kendte fordringsha-

vere og andre bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af rekonstrukti-

onsbehandlingen, og til skifteretten, hvor der redegøres for, om virksom-

hedsoverdragelsen blev gennemført. 

Stk. 6. § 14 c, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.« 

 

18. I § 15, stk. 1, ændres »§ 11 a, stk. 5« til: »11 a, stk. 6«. 

 

19. I § 15, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: 

»Det gælder dog ikke, hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, uden 

at der er vedtaget en rekonstruktionsplan.« 

 

20. I § 15, stk. 4, 1. pkt., ændres »tillidsmanden sende« til: »en eventuel til-

lidsmand sende«. 

 

21. I § 15 indsættes som stk. 5: 

»Stk. 5. Skifteretten afviser en begæring om rekonstruktionsbehandling, 

der indgives tidligere end 1 måned efter en forudgående rekonstruktionsbe-

handlings ophør, hvis den forudgående rekonstruktionsbehandling er op-

hørt, uden at der er vedtaget en rekonstruktionsplan.« 

 

22. I § 15 b indsættes som stk. 2: 

»Stk. 2. Rekonstruktøren skal sende en meddelelse om rekonstruktions-

behandlingens ophør til samtlige kendte fordringshavere og andre, der blev 

berørt af rekonstruktionsbehandlingen, medmindre skyldnerens bo samtidig 

tages under konkursbehandling.« 
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23. I § 18, nr. 2, indsættes efter »er«: »eller inden for de seneste 3 uger har 

været«. 

 

24. § 27, stk. 2, ophæves 

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5. 

 

25. I § 27, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., udgår »og § 11 a, stk. 7«. 

 

26. I § 27, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 3«. 

 

27. I § 72, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: 

»En rekonstruktørs samtykke i medfør af § 13 g til en virksomhedsover-

dragelse udelukker ikke omstødelse over for andre end erhververen.« 

 

28. I § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«. 

 

29. I § 95 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 

»Stk. 3. Fortrinsstillingen for krav på løn m.v., jf. stk. 1 og 2, omfatter 

også landskassens krav på skatter af løn m.v.« 

Stk. 3 bliver herefter stk. 4. 

 

30. I § 238, stk. 5, ændres »§ 11 a, stk. 1« til: »§ 11 a, stk. 4, eller § 11 e, 

stk. 6«. 

 

§ 2 

 

I lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig 

anordning nr. 986 af 11. august 2010, som ændret ved kongelig anordning 

nr. 993 af 14. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 

 

1. § 9, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

»2) har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller 

gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehand-

ling eller gældssanering.« 

 

2. I § 27, stk. 6, nr. 1, 2. pkt., ændres »om åbning af tvangsakkord« til: »re-

konstruktionsbehandling«. 

 

3. I § 57, stk. 1, ændres »der anmeldes betalingsstandsning eller åbnes 

tvangsakkord« til: »tages under rekonstruktionsbehandling«. 
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4. I § 57, stk. 5, 1. pkt., ændres », anmeldelsen af betalingsstandsning eller 

åbning af tvangsakkord« til: »eller indledningen af rekonstruktionsbehand-

ling«. 

 

5. I § 57, stk. 5, 2. pkt., ændres », anmeldelsen af betalingsstandsning eller 

åbningen af tvangsakkord« til: »eller indledningen af rekonstruktionsbe-

handling«. 

 

6. I § 58 h, stk. 1, 2. pkt., ændres »akkordforhandling, betalingsstandsning« 

til: »rekonstruktionsbehandling«. 

 

7. § 58 h, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. En af stk. 1 omfattet slutafregning, som gennemføres, efter at den 

misligholdende part er taget under rekonstruktionsbehandling, kan omfatte 

fordringer, der er opstået før det tidspunkt, hvor den ikke misligholdende 

part kendte eller burde kende de omstændigheder, der etablerede fristdagen, 

jf. konkurslovens § 1.« 

 

8. I § 64, stk. 4, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktions-

behandling«. 

 

§ 3 

 

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig 

anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1032 af 8. oktober 2019, fore-

tages følgende ændringer: 

 

1. I § 51, § 72, stk. 6, og § 152 g, stk. 4, ændres »betalingsstandsning« til: 

»rekonstruktionsbehandling«. 

 

2. § 64, stk. 3, nr. 2, affattes således: 

»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, kon-

kurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, kon-

kursbehandling eller gældssanering.« 

 

3. Overskriften før § 238 affattes således: 

»Rekonstruktionsbehandling« 

 

4. § 238 affattes således: 
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»§ 238. Finanstilsynet kan indgive begæring om rekonstruktionsbehandling 

af finansielle virksomheder, når hensynet til indskydernes, obligationsejer-

nes, investorernes eller forsikringstagernes interesser tilsiger det. 

Stk. 2. Begæring om rekonstruktionsbehandling efter stk. 1 ledsages af Fi-

nanstilsynets forslag til, hvem der skal beskikkes som rekonstruktør og til-

lidsmand under rekonstruktionsbehandlingen, samt en erklæring fra de på-

gældende om, at disse er villige hertil og opfylder betingelserne i konkurs-

lovens § 238.« 

 

5. Overskriften før § 239 udgår. 

 

6. I § 240 ændres »har standset deres betalinger eller er under« til: »er under 

rekonstruktionsbehandling eller«. 

 

§ 4 

 

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive 

investeringsordninger m.v., som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 985 

af 11. august 2010, affattes § 31, stk. 2, nr. 2, således:  

 

»2) den pågældende har indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, 

konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, 

konkursbehandling eller gældssanering.« 

 

§ 5 

 

I lov om luftfart, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. 

anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, som ændret ved 

kongelig anordning nr. 1315 af 16. november 2015 og kongelig anordning 

nr. 996 af 25. august 2017, indsættes i § 12, stk. 1, 4. pkt., efter »luftfartø-

jet - «: »kurator, henholdsvis«. 

 

§ 6 

 

Stk. 1. Anordning træder i kraft d. 1. januar 2023.  

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af konkurs-

lovens § 13 g, stk. 3, 2. pkt., som affattet ved denne anordnings § 1, nr. 17. 
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Givet på Amalienborg, den… 

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

 

Margrethe R. 

 

/ 

 

1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men 
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvi-
gelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.« 
 

                                                 


