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Anmodning om at igangsætte aktiviteter 

Reglerne om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014. Reglerne 

bygger på Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne nr. 1525 fra 

2011. Det fremgår af lovforslaget til lovændringen om konkurskarantæne, 

at Justitsministeriet vil udarbejde en redegørelse om konkurskarantæne, når 

ordningen har været i kraft i fem år, og sende denne til Folketinget. 

 

Til brug for redegørelsen gennemførte Justitsministeriet en høring over er-

faringer med reglerne om konkurskarantæne blandt relevante interessenter. 

 

På baggrund af høringssvarene har Justitsministeriet udarbejdet vedlagte 

evaluering om konkurskarantæne. 

 

Det er Justitsministeriets vurdering, at høringssvarene giver anledning til at 

overveje, hvordan private kan få adgang til oplysninger i konkurskarantæ-

neregistret. Der henvises til evalueringens afsnit 7 og afsnit 10. 

 

Det er endvidere vurderingen, at høringssvarene giver anledning til at over-

veje, om kriterierne for at pålægge konkurskarantæne bør justeres, således 

at konkurskarantæne i højere grad målrettes personer, der på grund af uhæ-

derlige forhold skønnes uegnede til at lede en erhvervsvirksomhed. Der hen-

vises til evalueringens afsnit 3 og afsnit 10. 

 

Det er desuden vurderingen, at høringssvarene giver anledning til at over-

veje at gøre den tidsmæssige betingelse for at pålægge konkurskarantæne 

mere fleksibel. Der henvises til evalueringens afsnit 3 og afsnit 10. 
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Det er dernæst vurderingen, at høringssvarene giver anledning til at over-

veje, om længden af karantæneperioden i videre omfang bør kunne gradue-

res afhængig af, hvor groft uforsvarligt der er handlet. Der henvises til eva-

lueringens afsnit 5 og afsnit 10. 

 

Det er endelig vurderingen, at høringssvarene giver anledning til at over-

veje, om betingelserne for anvendelsen af bestemmelsen i konkurslovens 

§ 157, stk. 3, om koncernrelaterede konkurser bør justeres, således at kon-

kurskarantæne i visse tilfælde vil kunne pålægges, selv om den pågældende 

allerede er pålagt konkurskarantæne i anledning af dennes deltagelse i le-

delsen af en koncernforbundet virksomhed. Der henvises til evalueringens 

afsnit 6 og afsnit 10. 

 

Konkursrådet anmodes på den baggrund om at udarbejde et forslag til, hvor-

dan private kan få adgang til oplysninger i konkurskarantæneregistret. 

 

Konkursrådet anmodes endvidere om at vurdere behovet for justeringer af 

reglerne om konkurskarantæne på de fire øvrige punkter, der er nævnt oven-

for. Såfremt Konkursrådet vurderer, at der er behov for justeringer af reg-

lerne, anmodes Konkursrådet om at udarbejde et lovudkast.  

 

Konkursrådet anmodes om så vidt muligt at afslutte sine overvejelser om, 

hvordan private kan få adgang til oplysninger i konkurskarantæneregistret, 

og om behovet for øvrige justeringer af reglerne om konkurskarantæne in-

den udgangen af juni måned 2021. 
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