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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om förslag till direktiv COM(2016)723/F1 och dess regler om 

rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal samt gällande rätt på samma område. Arbetet 

handlar om problematiken som råder i gällande rätt och om reglerna i förslaget skulle kunna 

åtgärda dessa problem vid implementering av reglerna i svensk rätt. 

I gällande rätt får gäldenärer som inlett företagsrekonstruktion skydd mot att motparten häver 

ett avtal om denne före beslutet om företagsrekonstruktion erhållit rätt att häva avtalet på grund 

av att gäldenären hamnat i dröjsmål med prestation. I förslaget ges gäldenären istället rätt att 

ansöka om att avbryta en eller flera borgenärers rätt att driva in sin fordran denne har mot 

gäldenären. I gällande rätt avseende rekonstruktionsplanen finns inga krav på innehåll eller att 

den ska fastställas av en myndighet. Den ska tillställas rätten och borgenärer men dessa har 

inget att invända mot gällande planens utformning eller innehåll. I förslaget ställs dels krav på 

vad planen ska innehålla samt att en ansvarig myndighet och borgenärerna ska bekräfta och 

anta planen. Det är dessa regler som granskas i uppsatsen och en analys sker utifrån 

problematiken som författaren identifierat i den gällande rätten och i vilken mån reglerna i 

förslaget kan lösa problemen.  

Det författaren kommit fram till är att flertalet problem som identifierats avseende gäldenärens 

avtal går att lösa genom en implementering av direktivet. Andra problem är inte möjliga att lösa 

enbart genom reglerna i förslaget utan kan behöva kompletteras av andra regler i nationell rätt 

och vissa problem kanske det inte är lämpligt att lösa då det snarare skulle leda till att nya 

problem skulle uppkomma. Problemen som föreligger gällande rekonstruktionsplanen i 

gällande rätt skulle lösas genom en implementering av direktivet då det i gällande rätt råder en 

avsaknad av regler medan rekonstruktionsplanen är starkt reglerad i förslaget.    



  

Summary 

This essay is about the proposal for directive COM(2016)723/F1 and its regulations regarding 

restructuring plan and debtors contracts along with the Swedish regulation of today regarding 

the same areas. The essay is about the problem areas in the Swedish regulation and to what 

extent the problems were to be solved by implementing the directive in Swedish law. 

According to Swedish law the debtors whose been granted restructuring receives a protection 

of their contracts meaning that the counterpart can’t cancel the contract if they before the 

initiation of corporate reconstruction had the right to cancel the contract due to the debtor’s 

delay. In the proposal the debtor are instead given the opportunity to apply for stay of individual 

enforcement actions, meaning that one or more creditors can’t collect their claim. There are no 

content requirements or requirements of acceptance regarding the restructuring plan in Swedish 

law. The debtor are to give the plan to a court of law and to the debtor’s creditors but neither 

have any right to object due to the plan being inadequate in some sort of way. The proposal 

presents regulations demanding both the contents of the plan as well as an authority to accept 

the plan and creditor’s right to vote for the plan’s acceptance. It’s these rules that are being 

reviewed in the essay and the author presents an analysis based on the problem areas in Swedish 

law and to what extent the regulations in the proposal can solve the problems.  

The author’s conclusion is that multiple problems identified in Swedish law considering debtors 

contracts is possible to solve by implementing the directive. Other problems aren’t possible to 

resolve merely by the regulations in the proposal but might be able to solve by supplementing 

them with national regulations and lastly some problems might not be appropriate to solve 

because it might lead to new problems occurring. The problems due to the restructuring plan in 

Swedish law would be solved by implementing the directive since there is a lack of rules in 

Swedish law while the plan is highly regulated in the proposal.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lagen om företagsrekonstruktion1 trädde i kraft 1996 och syftar till att ge gäldenärer som 

hamnat i ekonomiska svårigheter rådrum att rekonstruera sin verksamhet och bli lönsamma 

igen. En anledning till införandet av LFR var att det ansågs viktigt ur både samhälls- och 

företagsekonomisk synpunkt att företag som hamnat i kris i ett tidigt skede genom en 

rekonstruktion kunde återfå verksamhetens livskraft innan krisen nådde ett sådant djup att det 

enda alternativet som återstod var avveckling genom konkurs.2 Lagen har sedan dess 

ikraftträdande inte reviderats särskilt mycket utan har i stort sett dess ursprungliga lydelse. 

Vissa redaktionella ändringar har genomförts men materiellt sett är lagen tämligen oförändrad.3 

Flertalet gånger har diskussioner förts om att det finns problem hänförliga till lagen men några 

stora förändringar för att råda bot på problemen har inte skett, trots att lagen varit i kraft i över 

20 år.4 Ett problem är att gäldenärer ansöker om företagsrekonstruktion alldeles för sent, så att 

konkurs i princip är ett faktum.5 Vidare kan konstateras att det är få företag som utnyttjar 

rekonstruktionsförfarandet. År 2014 genomförde 194 företag en företagsrekonstruktion. Detta 

kan jämföras med de 7158 konkurser som genomfördes samma år.6 

I LFR stadgas att en rekonstruktionsplan ska upprättas.7 En rekonstruktionsplan är, som 

framkommer av benämningen, en plan för hur rekonstruktionen ska genomföras. Vad denna 

ska innehålla framkommer inte av lagen utan är något som parterna själva får bestämma. Redan 

2001 diskuterades att det vore lämpligt att införa krav på vad denna ska innehålla för att försöka 

få bukt med vissa problem.8 Även regler om gäldenärens avtal återfinns i LFR.9 Dessa reglerar 

vad som händer med gäldenärens befintliga avtal genom vilka motparten erhållit en 

hävningsrätt före det att gäldenären inledde företagsrekonstruktion.10 

                                                 
1 SFS 1996:764, vidare benämnt LFR.  

2 Prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion, s. 54 ff.  

3 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion i teori och praktik, s. 20. 

4 Se exempelvis SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden och SOU 2010:2 Ett samlat 

insolvensförfarande – förslag till ny lag.  

5 Se SOU 2010:2, s. 73 och Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, NJ 3:01, s. 42. 

6 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner – hur?, 

InraTi Nr 2 2016, s. 66 f. 

7 2 kap. 12 § LFR. 

8 Se exempelvis Tuula, M., En framtida insolvensbalk?, NJ 3:01, s. 53 ff 

9 2 kap. 20 § LFR. 

10 Utförligare beskrivning av rekonstruktionsplanen återfinns i avsnitt 4 och gäldenärens avtal i avsnitt 5. 
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Ett förslag till direktiv11 har av EU-kommissionen (kommissionen) tagits fram för att underlätta 

insolvensreglerna i medlemsstaterna. Bland annat syftar förslaget till att möjliggöra att företag 

kan rekonstrueras i ett tidigare skede då ett problem i flera medlemsstater tycks vara att 

rekonstruktioner genomförs för sent.12 Förslaget syftar även till att underlätta 

gränsöverskridande insolvensförfaranden då dessa kan förefalla tämligen krångliga eftersom 

medlemsstaternas insolvenslagstiftningar skiljer sig åt.13 En implementering av detta direktiv 

skulle betyda en förändring av de svenska reglerna gällande insolvensrätt och däribland LFR.  

Frågan är om direktivet kan råda bot på problemen som föreligger i svensk insolvensrätt idag. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka  och fastställa gällande rätt avseende 

rekonstruktionsplanen och gäldenärens avtal inom ramen för företagsrekonstruktion samt 

identifiera problemen på dessa områden. Vidare syftar arbetet till att analysera och diskutera 

kring vilka följder antagandet av direktivet skulle ha för svensk insolvensrätt. Med hänsyn till 

arbetets syften är frågeställningar följande: 

• Vilken problematik finns i gällande rätt avseende rekonstruktionsplan och gäldenärens 

avtal inom ramen för företagsrekonstruktion? 

• Skulle reglerna i förslaget till direktiv kunna lösa problematiken som finns i gällande 

rätt? 

1.3 Metod och material 
För att kunna besvara min första frågeställning, vilka problem gällande rätt ger upphov till, 

krävs i första hand ett fastställande av gällande rätt, de lege lata. Av denna anledning används 

den rättsdogmatiska metoden i uppsatsen eftersom den syftar till att fastställa gällande rätt. Det 

sägs att metoden har två sidor; att beskriva gällande rätt och att systematisera den gällande 

rätten. De båda sidorna är nära besläktade och behöver inte nödvändigtvis särskiljas i ett 

arbete.14 

Sandgren menar att den råder skillnader i hur den rättsdogmatiska metoden används av 

praktiserande jurister och av akademiker. Då metoden används av praktiserande jurister i 

domstol eller vid myndighet används den för att lösa ett problem som hänför sig till ett faktiskt 

förhållande. En akademiker rör sig mer på ett abstrakt plan och syftar till att nå resultat som 

istället har en generell räckvidd och därigenom kan påverka rättstillämpningen.15 

                                                 
11 COM(2016)723/F1 om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra 

förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare. 

12 COM(2016)723/F1 (COD), s. 26.  

13 COM(2016)723/F1 (COD), s. 2 f. 

14 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43.  

15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
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En del av den rättsdogmatiska metoden är rättskälleläran.16 Rättskälleläran utpekar rättskällorna 

som är av betydelse för att fastställa gällande rätt.17 Peczenik har delat upp rättskällorna i källor 

som ska beaktas, källor som bör beaktas och källor som får beaktas. Till källor som ska beaktas 

hör lagar, andra föreskrifter och fasta sedvanerättsliga regler. Till källor som bör beaktas hör 

prejudikat, förarbeten till lag, generella rättsgrundsatser och internationella konventioner. Till 

källor som får beaktas hör bl.a. rekommendationer, beslut och doktrin.18 

Vidare krävs för att besvara mina frågeställningar en analys av rätten för att kunna identifiera 

problemen som finns och hur de kan lösas. För att besvara frågeställningarna har jag därför 

även använt mig av den rättsanalytiska metoden. Denna metod syftar till att analysera rätten 

och metoden är friare än den rättsdogmatiska metoden. Eftersom den syftar till att analysera 

rätten faller det sig naturligt att uppgiften även är att kritisera rätten.19 

Även EUs rättsakter präglas av en hierarkisk ordning. Källorna delas bl.a. in i primärrätt och 

sekundärrätt. Primärrätten har företräde framför sekundärrätten vilket innebär att sekundärrätt 

ej får stå i strid med primärrätt. Primärrätten består av flera dokument varav EU-fördraget och 

EUF-fördraget är de viktigaste. Dessa fördrag innehåller flera rättigheter som kan åberopas av 

enskilda. Primärrätten liknar till sin funktion svensk grundlag. Den definierar EU, sätter 

gränserna för dess makt förklarar dess funktion samt uttrycker centrala fri- och rättigheter som 

är.20 

Sekundärrätten består av förordning, direktiv och beslut. Mellan dessa råder ingen inbördes 

rangordning. Mellan dessa råder heller ingen skillnad i förfarandet genom vilket de antas men 

de skiljer sig avseende vem som blir bunden av rättsakten och om medlemsstaten är skyldig att 

vidta åtgärder för att införandet av rättsakten i nationell rätt. Förordningen har allmän giltighet, 

bindande för samtliga medlemsstater samt har direkt tillämplighet. Därav fungerar förordningar 

ungefär på samma sätt som nationell lagstiftning. De kan utan åtgärder åberopas i domstolar 

och nationella myndigheter. Direktiv ställer upp resultat som av medlemsstaterna ska uppnås 

men lämnar utrymme åt medlemsstaterna att välja hur resultaten ska uppnås.21 EU kan besluta 

om minimi- eller maximidirektiv. Minimidirektiv anger en lägsta nivå som ska garanteras men 

medlemsstaterna kan själva välja att överskrida den. EU kan även besluta om maximidirektiv 

som innebär att frågan är så strängt reglerad att i princip inget utrymme lämnas till 

medlemsstaterna att välja form för genomförande av direktivet.22 

Inom EU råder den s.k. företrädesprincipen. Denna framkom genom avgörandet Costa mot 

ENEL. I målet yrkade Italien på att nationell lag skulle tillämpas trots att den stred mot EUs 

                                                 
16 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 251.  

17 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40.  

18 Peczenik, A., Vad är rätt?, s. 214 f. 

19 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 f.  

20 Derlén, M., Ingmansson, S., Lindholm, J., EU-rätt, s. 41 ff.  

21 Derlén, M., Ingmansson, S., Lindholm, J., EU-rätt, s. 42 f. 

22 Lind, A-S., Zetterström, S., Offentlig rätt, s. 138. 
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fördrag. Italien menade att den nationella lagstiftningen hade företräde eftersom att den 

tillkommit senare. EU-domstolens anförde att EU-rätten har företräde framför nationell 

lagstiftning trots att den nationella lagstiftningen var nyare. Avgörandet har fastslagit att om 

nationell lagstiftning står i strid med EU-rätten ska den nationella lagstiftningen inte tillämpas. 

Den komparativa metoden är, som framkommer av namnet, en metod som går ut på en 

jämförelse. En jämförelse görs för att förstå likheter och skillnader mellan två eller fler 

rättssystem. Genom en komparativ metod är det möjligt att åstadkomma en djupare kunskap 

om det egna rättssystemet såväl som ett annat. Den kan vidare bidra till en ökad förståelse för 

juridiken som ett mänskligt fenomen genom att iaktta de lik- och olikheter som råder mellan de 

olika kulturernas sätt att reglera ett samhälle. Det är vanligt att olika rättssystem influeras av 

och därmed härmar varandra. Den komparativa metoden kan hjälpa till att belysa utländska 

lösningar på nationella problem. Vidare kan metoden bidra till ökad förståelse för 

förutsättningarna som leder till att ett annat rättssystem fungerar som önskats.23 Detta arbete 

syftar emellertid inte att jämföra olika rättssystem. Arbetet syftar till en undersökning av 

tillämpningen av förslaget till direktiv i svensk rätt. Utgångspunkten för en studie av hur EU-

rätt tillämpas i ett medlemsland är samma typ av rättsakter och därmed rör det sig inte om en 

jämförelse av olika rättssystem. Därför används inte den komparativa metoden i detta arbete. 

Eftersom arbetet genomsyras av den rättsdogmatiska metoden har jag använt mig av lagtext i 

första hand för att söka svar på vad gällande rätt är. I den mån lagtexten inte gett uttömmande 

svar har jag använt mig av förarbeten till lagen och i sista hand doktrin. I enlighet med den 

rättsdogmatiska metoden ligger stor vikt i arbetet vid förarbeten, då lagen inte gett tillräcklig 

vägledning. Jag har även använt mig av doktrin, men främst i de fall jag inte kunnat finna svar 

i varken lagtext eller förarbeten. I liten utsträckning har jag använt mig av rättsfall. Rättsfallen 

är alla kopplade till SAAB och dess rekonstruktioner. Dessa har valts ut för att belysa en del av 

problematiken som återfinns i svensk rätt. Vidare har jag använt mig av EU-rättsliga källor då 

en av mina frågeställningar är i vilken mån förslaget till EU-direktivet kan lösa problemen i 

svensk rätt. Jag har emellertid inte funnit det lämpligt att använda mig av en EU-rättslig metod 

då fokus för arbetet ligger på problemen som återfinns i svensk rätt. 

1.4 Avgränsningar 
Med hänsyn till arbetets omfattning har det avgränsats till att enbart behandla svensk rätt. Det 

hade varit möjligt att göra en komparativ studie med utländsk rätt som har liknande regler på 

området för att undersöka konsekvenserna för svensk rätt men detta har jag inte funnit lämpligt 

med hänsyn till uppsatsens omfattning.  

Förslaget till direktivet behandlar många frågor på insolvensområdet och alla kan inte 

behandlas, varför jag avgränsat frågorna till att enbart behandla rekonstruktionsplanen och 

gäldenärens avtal. Gäldenärens avtal är en bred fråga som är aktuell på flera områden. Arbetet 

har emellertid avgränsats till att enbart behandla gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion.  

                                                 
23 Valguarnera, F., Den komparativa metoden, Juridisk metodlära (red.: Korling, F., Zamboni, M.), s. 142 f. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett introduktionsavsnitt vari författaren presenterar ämnet som uppsatsen 

kommer att behandla. Vidare presenteras i inledningsavsnittet problemformulering, syfte och 

frågeställningar, metod och material, avgränsningar samt arbetets disposition. I avsnitt två 

presenteras rekonstruktionsförfarandet för läsaren i syfte att ge den en inblick i hur förfarandet 

ser ut generellt sett för att öka förståelsen för ämnet som behandlas nedan. I avsnitt tre 

presenteras förslaget till direktivet och dess bakgrund. I avsnitt fyra behandlas 

rekonstruktionsplanen, både i gällande rätt och i förslaget till direktivet. I avsnitt fem behandlas 

gäldenärens avtal, dels hur det regleras i gällande rätt och dels reglerna som föreslås i förslaget 

till direktivet. Avsnitt sex innehåller författarens analys, synpunkter och slutsatser.   
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2 Företagsrekonstruktion i korthet 
Företagsrekonstruktion är ett förfarande som syftar till att ge näringsidkare med 

betalningssvårigheter rådrum för att vidta åtgärder som kan förbättra den bedrivna rörelsens 

resultat och regleras i LFR.24 Förfarandet är ämnat att utgöra ett alternativ till konkurs.25 En 

näringsidkare som har betalningssvårigheter kan enligt 1 kap. 1 § LFR vända sig till en domstol 

och ansöka om företagsrekonstruktion. En gäldenär som hamnat i en ekonomisk kris har 

vanligtvis utrett olika möjligheter för verksamhetens överlevnad innan inledandet av en formell 

företagsrekonstruktion. Ju tidigare gäldenären vidtar åtgärder desto större är möjligheterna att 

verksamheten kan räddas. En ansökan om företagsrekonstruktion medför att krisen blir 

offentligt, vilket kan leda till negativa konsekvenser i förhållande till kunder och leverantörer.26 

Enligt 2 kap. 1 § LFR kan även en borgenär ansöka om att gäldenärens verksamhet ska 

rekonstrueras. Under en företagsrekonstruktion ska rätten enligt 1 kap. 2 § LFR utse en 

rekonstruktör som ska undersöka om gäldenärens verksamhet kan fortsätta bedrivas helt eller 

delvis och hur det skulle kunna ske. Vidare ska rekonstruktören undersöka om det finns 

förutsättningar för att träffa en ekonomisk uppgörelse med gäldenärens borgenärer.  

När rekonstruktören fullgör sina uppgifter enligt 1 kap. 2 § LFR ska hen, enligt 2 kap. 12 § 

LFR, i samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med rekonstruktionen 

ska uppnås, en s.k. rekonstruktionsplan, som ska tillställas rätten och borgenärerna. En ansökan 

om företagsrekonstruktion får enligt 2 kap. 6 § LFR endast beviljas om det kan antas att 

gäldenären inte kan betala sina skulder allteftersom de förfaller till betalning eller att en sådan 

oförmåga inträder inom kort. Det innebär att det ska gå att anta att gäldenären är illikvid eller 

att det föreligger en risk för illikviditet inom kort. Det krävs även att det går att anta att 

företagsrekonstruktionen kan bli lyckosam.27 En ansökan som gjort av en borgenär får dock 

inte bifallas om gäldenären inte har medgett ansökan enligt 2 kap. 6 § 3 st. LFR.  

Under en företagsrekonstruktion är gäldenären enligt 2 kap. 14 § LFR skyldig att till 

rekonstruktören lämna alla upplysningar om sina ekonomiska förhållanden som har betydelse 

för rekonstruktionen. Till skillnad från vad som gäller för konkurs behåller gäldenären formellt 

rådigheten över sin egendom. Emellertid är gäldenärens handlingsutrymme begränsat eftersom 

gäldenären enligt 2 kap. 15 § LFR inte utan rekonstruktörens samtycke får betala skulder eller 

ställa säkerhet för skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, åta sig nya 

förpliktelser eller överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom som har betydelse för 

den bedrivna verksamheten.28 

                                                 
24 Prop. 1995/96:5, s. 56. 

25 Reimers, E., och Swartling, O., Lagen om företagsrekonstruktion, Rättsläget, Lexino lagkommentar. 

26 Reimers, E., och Swartling, O., Lagen om företagsrekonstruktion, Rättsläget, Lexino lagkommentar.  

27 Mellqvist, M., 2 kap. 6 § Lagen om företagsrekonstruktion, lagkommentar not 7. 

28 Mellqvist, M., 2 kap. 14 § Lagen om företagsrekonstruktion, lagkommentar not 12.  
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Under en företagsrekonstruktion råder förbud mot utmätning eller annan verkställighet enligt 

utsökningsbalken enligt 2 kap. 17 § LFR. I bestämmelsen stadgas emellertid att verkställighet 

får ske för en fordran för vilken borgenären har handpanträtt eller retentionsrätt. 

Under en företagsrekonstruktion kan rätten enligt 3 kap. 1 § LFR på begäran av gäldenären 

besluta om förhandling om offentligt ackord.  Ett ackord innebär enligt 3 kap. 2 och 3 §§ LFR 

att gäldenärens fordringar som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion sätts ned 

till minst 25% av fordringarnas belopp, eller lägre om samtliga kända borgenärer godkänner 

det. 
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3 Förslagets framkomst 

3.1 Bakgrund 

Kommissionen har under en tid undersökt insolvens och företagssatsningar. 2012 presenterade 

kommissionen en europeisk strategi för att hantera insolvens och misslyckade 

företagssatsningar. Den framhöll att Europa genomgår en ekonomisk och social kris som 

drabbar samtliga samhällsnivåer. Att främja företagens överlevnad är en av flera åtgärder som 

kan lösa problemen. Vidare framhölls att skillnaderna i medlemsstaternas insolvenslagstiftning 

orsakar problem som konkurrensnackdelar, varför en harmonisering kan vara att önska.29 År 

2014 lades ytterligare en rekommendation fram som syftade till att se till att företag som är 

aktiva inom EU ska ha tillgång till nationella insolvensförfaranden. Även här framhölls att man 

bör överväga att harmonisera medlemsstaternas insolvensregler och att det är önskvärt att 

möjliggöra omstruktureringar i ett tidigare skede för att ge entreprenörer som drabbats av 

konkurs en andra chans.30 

Den 22 november 2016 lade Europeiska Kommissionen fram förslag till direktiv om ramar för 

förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för 

omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 

2012/30/EU. I motiven till förslaget anges att insolvensregler innefattar ett brett urval av 

åtgärder; tidiga insatser innan en näringsidkare faller i svårigheter, snabb omstrukturering för 

att möjliggöra att livskraftiga delar av ett företag bevaras såväl som likvidering av tillgångar 

om ett företag inte kan räddas och att ge entreprenörer en andra chans genom skuldavskrivning. 

Ett välfungerande system som omfattar alla nämnda åtgärder är ett viktigt inslag i ett gott 

affärsklimat eftersom det bl.a. främjar handel och investeringar och bidrar till att bevara och 

skapa nya arbetstillfällen.31 

Insolvensfrågor har en stark unionsdimension. En mer sammanlänkad inre marknad med en 

starkare digital utsträckning föranleder att endast få företag är rent nationella avseende aspekter 

såsom kundbas, försörjningskedja, verksamhetsområde, investerare och kapitalbas. 

Insolvensfrågor är också en avskräckande faktor när det kommer till gränsöverskridande 

expansion och investeringar. Ett huvudskäl till att avstå från att investera eller ingå 

affärsförbindelser utanför sitt eget land är just osäkerheten kring insolvensregler eller risken för 

långdragna eller komplexa insolvensförfaranden i ett annat land. Av denna anledning skulle 

mer överensstämmande insolvens- och omstruktureringsförfaranden kunna möjliggöra en ökad 

rättssäkerhet för gränsöverskridande investerare och uppmuntra till snabb omstrukturering av 

livskraftiga företag som hamnat i svårigheter.32 

Vidare framhålls i förslaget att hälften av alla företag i Europa överlever mindre än fem år. 

Antalet företaget som råkar i insolvens har ökat sedan 2009 och är fortfarande hög trots att 

                                                 
29 COM (2012) 742 final av den 12 december 2012. 

30 COM (2014) 1500 final av den 3 december 2014. 

31 COM(2016)723/F1, s. 2.  

32 COM(2016)723/F1, s. 2. 
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trenden verkar vända. Företagen i flertalet medlemsstater tenderar att styras i ekonomiska 

svårigheter mot likvidation hellre än omstrukturering. Detta innebär att många företag försätts 

i konkurs vilket medför en stor förlust av direkta arbetstillfällen. Ett betydande antal företag 

och arbetstillfällen skulle kunna sparas om förebyggande åtgärder tillgodosågs i alla 

medlemsstater där de har anläggningar, tillgångar eller borgenärer. Tillgången till snabba 

förfaranden skulle dessutom säkerställa att åtgärder vidtas innan ett företag hamnar i 

betalningssvårigheter.33 

De förebyggande inslagen i omstruktureringsförfaranden som inverkar på hur effektiva de är 

och därmed antalet företag som kan räddas och deras lönsamhet på lång sikt skiljer sig 

väsentligt åt mellan medlemsstaterna. En effektiv ram bör exempelvis kräva att företag som 

hamnat i svårigheter har tillgång till förebyggande omstrukturering så tidigt som. I flertalet 

medlemsstater har gäldenärer inte möjlighet att omstrukturera skulder med sina borgenärer 

innan de faktiskt blivit insolventa, eller i vilket fall inte utan strikta och kostsamma 

tillträdesvillkor.34 

Syftet med förslaget är att minska de största hindren som skillnaderna i medlemsstaternas ramar 

för omstrukturering och insolvens skapar för den fria rörligheten för kapital. Målet är att 

centrala principer för effektiva ramar för förebyggande omstrukturering och en andra chans 

samt åtgärder för att effektivisera alla typer av insolvensförfaranden genom att minska deras 

längd och tillhörande kostnader samt förbättra kvaliteten ska införas i alla medlemsstater.35 

I förslaget framhålls att det finns behov av mer målinriktade regler för att effektivisera ramarna 

för omstrukturering. Det är viktigt med regler om aktsamhetskrav för företagsledare när den 

närmar sig att bli insolventa, särskilt när det gäller att utveckla en kultur präglad av 

räddningsinsatser snarare än avveckling. Detta uppmuntrar till tidig omstrukturering och 

förebygger därmed misskötsamhet samt undviker förluster för borgenärer.36 

3.2 Harmoniseringsnivå 
Kommissionen ansåg att ett bindande instrument i form av ett direktiv som fastställer en minsta 

harmoniserad ram är nödvändigt för att uppnå de politiska målen om omstrukturering, insolvens 

och en andra chans. Ett direktiv skulle ge medlemsstaterna möjlighet att behålla flexibilitet 

avseende på vilka sätt som förefaller lämpligast för att i sina nationella sammanhang genomföra 

principer såsom tillgången till verktyg för tidig varning eller företagsledares skyldigheter vid 

en förestående insolvens. Staterna har även möjlighet att fastställa mer detaljerade specifika 

regler som krävs för att uppnå målet med förslaget.37 

                                                 
33 COM(2016)723/F1, s. 2 f.  

34 COM(2016)723/F1, s. 3.  

35 COM(2016)723/F1, s. 5.  

36 COM(2016)723/F1, s. 6. 

37 COM(2016)723/F1, s. 17. 
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Frågorna i förslaget är starkt reglerade frågor på nationell nivå och har även koppling till andra 

områden såsom bolagsrätt. Omstrukturering, insolvens och en andra chans behandlas även olika 

i medlemsstaterna på grund av olika historiska och ekonomiska utvecklingar samt beroende på 

olika synsätt i fråga om skydd av sociala värderingar. Därför har Kommissionen funnit att 

miniminormer är det lämpligaste sättet att säkerställa en enhetlig ram i alla medlemsstater 

samtidigt som möjligheten finns för medlemsstaterna att gå utöver direktivets bestämmelser.38 

  

                                                 
38 COM(2016)723/F1, s. 17.  
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4 Rekonstruktionsplanen 

4.1 Gällande rätt 

4.1.1 Reglerna om rekonstruktionsplanen i LFR 

Som nämnts ska rekonstruktören i samråd med gäldenären upprätta en rekonstruktionsplan som 

ska tillställas rätten och borgenärerna enligt 2 kap. 12 § LFR. Några krav på vad 

rekonstruktionsplanen ska innehålla finns emellertid inte reglerat. Enligt 1 kap. 2 § LFR ska 

rekonstruktören undersöka om gäldenärens verksamhet kan fortsätta bedrivas helt eller delvis 

och hur det skulle kunna ske. Innehållet i 2 kap. 12 § 1 st. 1 men. är en precisering av den 

allmänna bestämmelsen om syftet med företagsrekonstruktion i 1 kap. 2 § 1 st. LFR. Det 

förekommer naturligt att rekonstruktören ska undersöka företagets ekonomiska ställning. 

Undersökningen är ett första steg i den övergripande uppgiften rekonstruktören har att klarlägga 

möjligheten att rekonstruera verksamheten.39 

Om rekonstruktören bedömer att det är möjligt att rekonstruera gäldenärsföretaget ska hen i 

samråd med gäldenären upprätta en rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen är ett 

instrument som ska användas under förfarandet. I LFR finns det inga krav på att 

rekonstruktionsplanen ska fastställas på något sätt.40 Detta medför att rekonstruktionsplanen 

inte har någon rättsverkan. Vidare innebär det att borgenärerna inte har någon legal plattform 

för att driva igenom bolagsåtgärder.41 Det finns dock krav på att planen ska tillställas 

borgenärerna. De har emellertid ingen möjlighet att godta planen för att den ska kunna utgöra 

ett underlag för en lyckad rekonstruktion. Domstolen ska heller inte fatta något beslut om 

innehållet i rekonstruktionsplanen.42 Lagutskottet har uttalat att det finns skäl till att 

rekonstruktionsplanen inte ska fastställas av domstol. Enligt utskottet skulle det medföra risk 

för att innehållet onödigtvis skulle formaliseras och dessutom leda till fördröjning och 

fördyringar. Vidare menade utskottet att ett krav på fastställelse inte är ändamålsenligt med 

hänsyn till att rekonstruktionsförfarandet bygger på en frivillig uppslutning kring förfarandets 

moment.43 Sveriges Advokatsamfund har å andra sidan framhållit att rekonstruktionsplanen bör 

fastställas av domstol efter det att samtliga borgenärer beretts tillfälle att yttra sig såväl 

skriftligen som vid förhandling i domstol. Även om det inte i lag föreskrivs om att 

rekonstruktionsplanen ska fastställas är det givet att det krävs en bred enighet bland 

borgenärerna såväl som mellan borgenärer och gäldenär för att planen ska kunna genomföras, 

i alla fall avseende planens huvudsakliga element. I den del som en rekonstruktion medför 

ingrepp i borgenärernas rätt genom att deras fordringar sätts ned måste detta ske genom avtal 

eller offentligt ackord. Borgenärernas godkännande av rekonstruktionens övriga delar sker 

indirekt genom att borgenärerna, mot bakgrund av rekonstruktionsplanens förslag på åtgärder, 

                                                 
39 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 87. 

40 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 88. 

41 SOU 2010:2, s. 298. 

42 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 88.  

43 1995/96:LU11 Lagen om företagsrekonstruktion m.m., s. 20. 
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förklarar sig villiga att avtala om nedsättning av fordringarna eller godtar ett förslag till 

offentligt ackord. 44  

4.1.2 Rekonstruktionsplanens syfte 

Syftet med rekonstruktionsplanen är att se till att rekonstruktionsarbetet kan ske med en 

bestämd inriktning utan att riskera att förhalning eller fördyring uppstår.45 Det viktiga med 

rekonstruktionsplanen är att innehållet kan anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Innebörden av en rekonstruktion måste kunna variera högst väsentligt, både vad gäller 

rekonstruktionen i sak och finansieringen. Därför menade regeringen i sitt förslag att det inte 

närmare bör preciseras vad en plan ska innehålla och heller inte ges någon föreskrift om att den 

ska fastställas. Planen är enbart ett medel för att nå det bakomliggande målet som är 

rekonstruktionen av företagets verksamhet. Det är betydelsefullt att rekonstruktionsplanen 

utformas så att gäldenären både har förutsättningar för och vilja att fullfölja planen.46 Vidare 

framgår det av förarbetena att ett preliminärt utkast till en rekonstruktionsplan bör kunna 

presenteras redan vid borgenärssammanträdet som avses i 2 kap. 16 § LFR.47 Av förarbetena 

framkommer att borgenärssammanträdet ska hållas inom tre veckor från beslutet om 

företagsrekonstruktion.48 I vissa fall kan det vara så att en preliminär rekonstruktionsplan redan 

finns då ansökan om företagsrekonstruktion ges in.49 Därefter kan planen successivt 

kompletteras under tiden för rekonstruktionens fortgående.50 En undersökning från år 2000 

visar emellertid på att det förekommer att en preliminär rekonstruktionsplan saknas vid 

borgenärssammanträdet.51 Rekonstruktionsplanen torde i vanligtvis vara slutlig först när 

rekonstruktionsförfarandet avslutats.52 

4.1.3 Rekonstruktionsplanens innehåll 

Avseende rekonstruktionsplanens innehåll nämns i förarbetena att rekonstruktören bör 

kartlägga gäldenärens ekonomiska svårigheter samt analysera och bedöma orsakerna till dessa 

svårigheter. Vidare bör rekonstruktören så noggrant som möjligt identifiera de åtgärder som 

behöver vidtas för att lösa företagets problem, både vad gäller verksamhetens resultat som dess 

finansiering. I samband med detta bör i rekonstruktionsplanen anges en tidsplan för 

rekonstruktionens genomförande.53 Det föreligger emellertid inga krav på att samtliga åtgärder 

som i sak tas upp i rekonstruktionsplanen har genomförts fullt ut. Det kan mycket väl vara så 

                                                 
44 Prop. 1995/96:5, s. 112 ff. 

45 Prop. 1995/96:5, s. 113. 

46 Prop. 1995/96:5, s. 58.  

47 Prop. 1995/96:5, s. 186. 

48 Prop. 1995/96:5, s. 107. 

49 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 88. 

50 Prop. 1995/96:5, s. 186. 

51 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion i teori och praktik, s. 182. 

52 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 88. 

53 Prop. 1995/96:5, s. 186.  
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att genomförandet av åtgärderna kan ske till och med långt efter att en företagsrekonstruktion 

har avslutats.54 

Det finns inget som hindrar att rekonstruktionsplanen slutligen innehåller en överenskommelse 

mellan gäldenär och borgenärer om ett underhandsackord. Ett offentligt ackord kan också ingå 

som en del i rekonstruktionsplanen.55 Det föreligger heller inget hinder mot att gäldenären och 

rekonstruktören presenterar en rekonstruktionsplan som innebär en försäljning av gäldenärens 

verksamhet.56 Vidare är det svårt att besvara frågan hur detaljerad rekonstruktionsplanen bör 

vara. I vissa fall kan det av kommersiella hänsyn kräva att planen i vissa delar inte är alldeles 

för detaljerad eftersom den i samband med inlämnandet till rätten blir allmän handling.57 

4.2 Rekonstruktionsplanen i förslaget 
I förslaget till direktivet finns förslag på regler om omstruktureringsplaner58. Det framhålls att 

rekonstruktionsplanen utgör en viktig beståndsdel för att kunna lyckas omstrukturera ett 

företag. Man menar att en framgångsrik rekonstruktionsplan kan förvandla nödställda lån till 

lån som faktiskt går att betala tillbaka.59 Vidare framhålls att främst små och medelstora företag 

skulle gynnas av att förlagor till rekonstruktionsplaner utarbetas på nationell nivå eftersom det 

underlättar för gäldenären att framställa rekonstruktionsplaner som innehåller lämplig 

information.60 Företagen skulle även gynnas av existensen av en mer samstämmig strategi på 

unionsnivå eftersom de normalt inte har medlen som krävs för att hantera höga kostnader för 

omstrukturering och dra fördel av de effektivare förfarandena för omstrukturering i vissa 

medlemsstater. Dessa företag har ofta inte råd att anlita yrkesmässig rådgivning, ännu mindre 

om ekonomiska svårigheter står för dörren. Dessa företag skulle hjälpas av att 

rekonstruktionsplanerna som utarbetas på nationell nivå hålls tillgängliga online.61 

I förslaget anges att alla borgenärer som påverkas av rekonstruktionsplanen och, i de fall det 

överensstämmer med nationell rätt, aktieägare bör ha rätt att rösta om antagandet av 

gäldenärens rekonstruktionsplan. De parter som inte påverkas av planen bör ej inneha 

rösträttigheter avseende planen och deras stöd bör inte utgöra ett krav för godkännande av 

rekonstruktionsplanen. Röstningen skulle i praktiken kunna ha formen av ett formellt 

röstningsförfarande eller samråd och godkännande mellan majoriteten som krävs av berörda 

parter. Om röstningen skulle ges formen av samråd och godkännande bör de berörda parterna 

                                                 
54 Prop. 1995/96:5, s. 218. 

55 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 89. 

56 SOU 2010:2, s. 109 

57 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 89.  

58 Omstruktureringsplanen i förslaget motsvarar vad som i svensk rätt kallas rekonstruktionsplan, varför den 

framöver kommer att benämnas rekonstruktionsplan.  

59 COM(2016)723/F1, s. 13.  

60 COM(2016)723/F1, s. 20.  

61 COM(2016)723/F1, s. 27. 
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vars godkännande inte var nödvändigt dock ges möjlighet att ansluta sig till 

rekonstruktionsplanen om de så önskar.62 

För att kunna säkerställa att de rättigheter som är likartade också behandlas lika och att 

rekonstruktionsplanen antas utan att otillbörligen skada parternas rättigheter så bör de berörda 

parterna behandlas i separata klasser som avspeglar kriterierna för klassbildning enligt den 

nationella lagstiftningen. Som lägsta krav bör borgenärer med och utan säkerhet behandlas i 

separata klasser. Den nationella lagstiftningen kan stadga att säkrade fordringar kan delas in i 

olika kategorier baserade på säkerhetsvärdering. Den kan även stadga särskilda regler som 

stödjer klassbildning i fall där icke diversifierade eller på annat sätt särskilt utsatta borgenärer 

skulle dra nytta av att sådan klass bildades. Den ansvariga myndigheten, som enligt förslaget 

ska vara rättslig eller administrativ, bör undersöka klassbildning när gäldenären ger in en 

rekonstruktionsplan för bekräftelse. Medlemsstaterna skulle emellertid kunna föreskriva att den 

ansvariga myndigheten även får utreda klassbildning i ett tidigare skede om den som föreslår 

planen i förväg söker bekräftelse eller vägledning.63 

Den nödvändiga majoriteten för röstningen bör fastställas i den nationella rätten för att 

säkerställa att minoriteten i varje klass inte har möjlighet att hindra antagande av 

rekonstruktionsplaner som inte obefogat försämrar deras rättigheter och intressen. Om 

lagstiftningen saknar en majoritetsregel som binder även borgenärer med säkerhet som inte 

samtycker skulle en tidig omstrukturering många gånger inte vara möjlig. För att säkerställa att 

parterna kan påverka antagandet av planen i proportion till intressena de har i företaget bör den 

kravet på majoriteten baseras på beloppet av borgenärernas fordringar eller andelsinnehavarnas 

intressen i de enskilda klasserna.64 

För att säkerställa att ingen borgenär som inte samtycker till rekonstruktionsplanen får en sämre 

ställning enligt planen än vad denne skulle haft vid en likvidation, oberoende av om gäldenärens 

verksamhet likviderades eller såldes utan avbrott i driften finns testet om borgenärers bästa 

intresse. Testet bör tillämpas i de fall där en plan behöver bekräftas för att binda borgenärer 

eller klasser av borgenärer som inte samtycker till planen.65 

Rekonstruktionsplanen bör betraktas som antagen om den nödvändiga majoriteten som krävs i 

varje klass stödjer planen. Om rekonstruktionsplanen inte stöds av majoriteten i varje klass bör 

den kunna bekräftas av den ansvariga myndigheten om planen har stöd från minst en klass av 

borgenärer och att klasser som inte samtycker inte otillbörligen skadas enligt den föreslagna 

planen, vilket kallas mekanismen för klassöverskridande cram-down. Särskilt bör regeln om 

absolut prioritet följas. Regeln säkerställer att den klass som inte samtycker till planen ändå 

tillgodoses fullständigt innan en klass som är lägre prioriterad kan få utdelning eller behålla 

intresse enligt planen. Regeln bör även ligga till grund för värdet som ska fördelas borgenärerna 

                                                 
62 COM(2016)723/F1, s. 31.  

63 COM(2016)723/F1, s. 31.  

64 COM(2016)723/F1, s. 31. 

65 COM(2016)723/F1, s. 31.  
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emellan vid omstruktureringen. Ingen klass bör enligt planen kunna erhålla eller behålla 

ekonomiska värden eller förmåner som överstiger beloppet av klassens fordringar eller 

intressen.66 

I förslaget framhålls att det är nödvändigt att en ansvarig myndighet bekräftar en 

rekonstruktionsplan.  På så sätt är det möjligt att säkerställas att försämringen av borgenärernas 

rättigheter eller andelsinnehavares intressen står i proportion till och kan motiveras av nyttan 

av omstruktureringen samt att de har tillgång till ett effektivt rättsmedel. Av den anledningen 

bör den ansvariga myndigheten avvisa en rekonstruktionsplan om det har fastställts att den 

omstruktureringen som lagts fram i planen försämrar rättigheter för borgenärer eller 

andelsinnehavare som inte samtycker till planen så att de erhåller en lägre nivå än vad de kunde 

förväntas få ut vid likvidation.67 

De parter som berörs av rekonstruktionsplanen bör ha möjlighet att överklaga ett beslut om 

bekräftelse av en rekonstruktionsplan. För att kunna säkerställa att planen är effektiv, minska 

osäkerhet och undvika förseningar bör ett överklagande inte orsaka att verkställigheten av 

planen skjuts upp.68 

Av nämnda anledningar har följande regler kring rekonstruktionsplanen föreslagits. 

Rekonstruktionsplanen bör delvis regleras i lag. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

rekonstruktionsplanen i alla fall innehåller vissa uppgifter så som gäldenärens identitet eller 

verksamhet, en värdering av gäldenären eller dennes verksamhets nuvärde, berörda parters 

identitet, de klasser som de berörda parterna indelts i m.m. Vidare ska medlemsstaterna se till 

att en förlaga till en rekonstruktionsplan hålls tillgänglig online. Denna ska åtminstone innehålla 

informationen som krävs enligt nationell rätt och ge allmän men praktisk information om hur 

gäldenären ska använda förlagan. Det är upp till parterna om de vill använda förlagan eller 

inte.69 

Berörda borgenärer ska ha rätt att rösta om antagandet av en rekonstruktionsplan. Borgenärerna 

ska delas in i separata klasser som avspeglar kriterierna för klassbildningen. De ska bildas på 

ett sätt så att varje klass innefattar fordringar och intressen med rättigheter som är likartade nog 

för att motivera att medlemmarna i varje klass betraktas som en enhetlig grupp med enhetliga 

intressen. Som ett minsta krav ska fordringar med säkerhet och fordringar utan säkerhet indelas 

i olika klasser vid antagandet av rekonstruktionsplanen. Klassbildningen ska prövas av den 

ansvariga myndigheten när en ansökan om bekräftelse av rekonstruktionsplan inges. Planen ska 

anses antagen av de berörda parterna om en majoritet uttryckt som beloppet av deras fordringar 

eller intressen erhålls i var och en av klasserna. Majoriteten som krävs får inte vara högre än 

75% av beloppet av fordringarna eller intressena i varje klass. Om den erforderliga majoriteten 

                                                 
66 COM(2016)723/F1, s. 32.  

67 COM(2016)723/F1, s. 32.  

68 COM(2016)723/F1, s. 33.  

69 COM(2016)723/F1, s. 44 f., artikel 8.  
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inte nås i en eller fler röstningsberättigade klasser som inte samtycker till planen får den ändå 

bekräftas om den iakttar kraven för klassöverskridande cram-down.70  

För att den ansvariga myndigheten ska kunna bekräfta en rekonstruktionsplan genom 

klassöverskridande cram-down, dvs. att alla klasser av berörda parter inte godkänt planen, krävs 

att rekonstruktionsplan en har antagits genom att de berörda borgenärerna har fått rösta i var 

och en av klasserna samt att klasserna prövats av den ansvariga myndigheten. Vidare krävs att 

rekonstruktionsplanen antagit testet om borgenärers bästa intresse samt att varje ny finansiering 

är nödvändig för att rekonstruktionsplanen ska kunna genomföras och att finansieringen inte 

otillbörligen skadar borgenärernas intressen. Det krävs även att planen har godkänts av minst 

en klass av de berörda borgenärer som inte är en klass av aktieinnehavare eller någon annan 

klass som inte skulle få någon betalning eller annan ersättning om den normala rangordningen 

av prioriterade fordringar vid en likvidation tillämpades samt att planen iakttar regeln om 

absolut prioritet.71 

Medlemsstaterna måste säkerställa att vissa rekonstruktionsplaner enbart kan bli bindande för 

parterna om de bekräftats av en ansvarig myndighet. Detta gäller om det rör sig om en 

rekonstruktionsplan som påverkar intressena för berörda parter som ej samtycker till planen 

samt planer genom vilka ny finansiering tillhandahålls. Den ansvariga myndigheten får vägra 

att bekräfta en plan om den inte har rimliga utsikter för att förhindra att gäldenären blir insolvent 

och säkra verksamhetens livskraft.72 

Medlemsstaterna ska säkerställa att om det finns en sannolikhet för att gäldenären kan bli 

insolvent får inte aktieägare eller andra andelsinnehavare som innehar intressen i gäldenären 

otillbörligen hindra antagande eller genomförande av en rekonstruktionsplan som skulle 

återuppliva verksamhetens livskraft. För att genomföra detta får staterna föreskriva att 

andelsinnehavare fördelas i egna separata klasser och ges rätt att rösta om antagandet av 

planen.73 

Om en rekonstruktionsplan överklagas på grund av påstådd överträdelse av testet om 

borgenärers bästa intresse ska den ansvariga myndigheten fastställa ett likvidationsvärde. 

Myndigheten ska fastställa ett företagsvärde med företagets värde som pågående verksamhet 

som underlag om en tillämpning av mekanismen för klassöverskridande cram-down är 

nödvändigt för antagande av planen samt om en rekonstruktionsplan överklagas med påstående 

att den överträder regeln om absolut prioritet.74 

Ett beslut om bekräftelse av en rekonstruktionsplan som fattats av en ansvarig myndighet får 

överklagas. Om myndigheten är rättslig får beslutet överklagas till en högre rättslig myndighet. 

Om myndigheten varit administrativ får beslutet överklagas till en rättslig myndighet. Ett 

                                                 
70 COM(2016)723/F1, s. 45, artikel 9.  

71 COM(2016)723/F1, s. 45 f., artikel 10 och 11.  

72 COM(2016)723/F1, s. 45 f. artikel 10.  

73 COM(2016)723/F1, s. 46 f., artikel 12.  

74 COM(2016)723/F1, s. 47, artikel 13. 
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överklagande får inte orsaka att verkställigheten av planen skjuts upp. Om överklagan bifalls 

får den prövande myndigheten besluta att upphäva planen eller bekräfta planen och bevilja de 

borgenärer som inte samtyckte till planen ekonomisk ersättning. Ersättningen ska betalas av 

gäldenären eller borgenärerna som röstade för planen.75 

  

                                                 
75 COM(2016)723/F1, s. 48, artikel 15. 
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5 Gäldenärens avtal 

5.1 Gällande rätt 

5.1.1 2 kap. 20 § LFR 

I svensk rätt regleras gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion i 2 kap. 20 § LFR.76 Syftet 

med bestämmelsen är att underlätta en rekonstruktion.77 Utgångspunkten är att gäldenärens 

avtal inte påverkas av företagsrekonstruktionen och att både gäldenären och motparten är 

bundna till avtalet på samma sätt som de var innan inledandet av företagsrekonstruktionen. 

Generellt sett är det nödvändigt, för att rekonstruktionen ska lyckas, att leveranser av 

exempelvis el, vatten och råvaror inte avbryts.78 Vanligtvis utgör gäldenärens avtal en av de 

viktigaste tillgångarna för gäldenären under rekonstruktionsförfarandet.79 Om motparten har 

hävningsrätt kan hen utnyttja situationen genom att ställa upp villkor för fortsatta leveranser 

som innebär att hen kräver betalt för gamla oprioriterade fordringar som därmed skulle bli 

delvis obetalda vid ackord eller konkurs.80 En sådan fördel strider mot principen om lika 

behandling som utgör en av de grundläggande byggstenarna inom insolvensrätten.81  

Under ett rekonstruktionsförfarande blir motparten skyldig att leverera enligt avtal förutsatt att 

gäldenären, med rekonstruktörens samtycke, begär att så ska ske.82 Fullföljelse av avtalet 

innebär att gäldenären och motparten ska utge deras motsvarande prestationer så som betalning 

eller leverans av en vara. Gäldenärens rätt till motpartens prestationer är inte villkorad av att 

gäldenären utger vederlag för prestationer denne mottagit före beslut om 

företagsrekonstruktion.83 Då gäller dock vissa regler som syftar till att skydda motpartens 

betalningsanspråk gällande kommande leveranser. Om gäldenären inte begär att avtalet ska 

fullföljas gäller emellertid inte skyddsreglerna. Då får motparten istället välja mellan att häva 

avtalet eller att fullfölja avtalet ändå utan skydd för kommande anspråk.84 

I 2 kap. 20 § LFR finns inga hinder för att motparten på grund av inträffat dröjsmål häver ett 

avtal mellan ansökan och beslut om företagsrekonstruktion. Det motiveras av att tiden mellan 

ansökan och beslutet vanligtvis är kort samt att beslutet om ansökan inte kungörs. Den hävande 

motparten kan därför vara i god tro om ansökningen.85 

                                                 
76 Se bilaga för lagtext.  

77 Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 496. 

78 Prop. 1995/96:5, s. 196.  

79 Karlsson-Tuula, M., Gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion, s. 124. 

80 Prop. 1995/96:5, s. 196 och SOU 2001:80, s. 81. 

81 Tuula, M., Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar, s. 497.  

82 Prop. 1995/96:5, s. 196 f.  

83 SOU 2001:80, s. 81. 

84 Prop. 1995/96:5, s. 196 f.  

85 SOU 2001:80, s. 82.  
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5.1.2 2 kap. 20 § LFRs tillämplighet 

För att 2 kap. 20 § LFR ska kunna tillämpas krävs att avtalen är ömsesidigt ofullbordade samt 

att motparten inte hävt avtalen före rättens beslut om inledande av företagsrekonstruktion. 

Bestämmelsen är vidare partsneutral på det sätt att det saknar betydelse om det rekonstruerade 

bolaget är köpare eller säljare eller kund eller leverantör.86 Vidare saknas betydelse om det är 

en penningprestation eller naturaprestation gäldenären ska utge.87 Det innebär att gäldenären 

torde kunna kräva att avtalet ska fullföljas även om dennes dröjsmål avser en naturaprestation.88 

Anställningsavtal är uttryckligen undantagna från bestämmelsens tillämplighet.89 I 

propositionen diskuterades att det redan finns flertalet andra regler som syftar till att säkerställa 

att en arbetstagare erhåller lönen hen är berättigad till. En skyddsregel är arbetstagarens 

detentionsrätt. Arbetstagaren kan lägga ned arbetet och låta bli att återuppta det till dess att hen 

erhållit förfallen lön. Att en arbetstagare väljer att göra så innebär inte att denne ska anses ha 

lämnat sin anställning och behöver inte iaktta den gällande uppsägningstiden. Om 

anställningsavtal ej undantogs från regelns tillämpningsområde skulle det innebära att 

rekonstruktionsgäldenären skulle kunna förhindra att arbetstagaren, trots att denne inte erhållit 

någon lön, lägger ned sitt arbete eller frånträder anställningsavtalet med omedelbar verkan.90 

Utöver anställningsavtal är även avtal om omedelbar avräkning vid handel med finansiella 

instrument ett undantag från regelns tillämpning enligt 5 kap. 1 § lag (1991:980) om handel 

med finansiella instrument.  

Att bestämmelsen är tillämplig på alla typer av avtal förutom nämnda undantag innebär att den 

är tillämplig för avtal om successiv leverans av el, värme, vatten, råvaror etc. Reglerna gäller 

även för hyresavtal och andra former av varaktiga avtal samt momentana avtal. Troligtvis har 

bestämmelserna i 2 kap. 20 § LFR störst betydelse vid varaktiga avtal och avtal om successiva 

leveranser av förnödenheter som nämnts ovan.91 

För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs att gäldenärsföretaget före beslutet om 

företagsrekonstruktion har misslyckats med att prestera enligt avtal. Om så inte är fallet inträder 

inget skydd för gäldenärsföretaget som bestämmelsen avser. Det innebär att tiden för företagets 

prestation måste ligga före beslut om företagsrekonstruktion. Det finns emellertid inget som 

hindrar att en ansökan om företagsrekonstruktion redan gjorts, det är tidpunkten för beslutet 

                                                 
86 Karlsson-Tuula, M., Gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion, s. 127 ff.  

87 SOU 2001:80, s. 82. 

88 Karlsson-Tuula, M., Gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion, s. 127. 

89 Se 2 kap. 20 § 6 st. LFR.  

90 Prop. 1995/96:5, s. 92.  

91 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 122. 
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som är av betydelse. Om hävningsrätt uppkommit först efter beslut om företagsrekonstruktion 

är 2 kap. 20 § LFR inte tillämplig.92 

5.1.3 2 kap. 20 § LFR och olika typer av avtal 

I de fall motparten före inledandet av företagsrekonstruktion har fullgjort en del av sina 

prestationer enligt avtal men gäldenären ännu inte erlagt vederlag för hela prestationen, men 

inte hamnat i hävningsgrundande dröjsmål med betalning eftersom gäldenären skulle betala i 

efterskott, är gäldenären skyldig att vid tiden för fullgörelsen erlägga vederlag även för 

prestationer som denne erhöll innan företagsrekonstruktionen om hen vill undvika att avtalet 

hävs i de fall undvikande av hävning förutsätter att alla motprestationer fullgjorts enligt 

allmänna regler. I detta fall förutsätter rätten till partiell fullföljd i strid med allmänna 

obligationsrättsliga regler att kontraktsbrott har inträffat före rekonstruktionens inledande.93 

Ett fall där gäldenärens motpart kan ställa krav på att gäldenären erlägger betalning för gamla 

fordringar för att fullfölja sin betalning är när motpartens prestation motsvaras av flera 

prestationer från gäldenären. Ett exempel är när motparten ska leverera en kapitalvara och 

gäldenären ska erlägga förskottsbetalning. Om betalningen inte har erlagts vid tidpunkten för 

leveransen kan motparten för sin prestation ställa krav på att gäldenären fullgör alla delar som 

motsvarar leveransen och det gäller även i de fall betalningarna skulle ha erlagts före det att 

domstol beslutat om inledande av företagsrekonstruktion. Om en motpart i ett sådant fall skulle 

tvingas leverera utan motsvarande prestation från gäldenärens sida skulle motparten tvingas ta 

nya ekonomiska risker enligt avtalet.94 

Det råder oklarheter kring tillämpningen av 2 kap. 20 § LFR i de fall gäldenens motpart 

betraktas som konsument. Möjligtvis kan en konflikt uppstå mellan nämnda bestämmelse och 

bestämmelser i konsumenträttsliga lagstiftningar så som konsumentköplagen95. Om ett bolag 

som säljer varor till konsumenter blir föremål för en företagsrekonstruktion kan det hända att 

flera konsumenter före beslutet om rekonstruktionen innehaft en hävningsrätt för att 

gäldenärsföretaget inte lyckats leverera varor i tid.96 Enligt KköpL är hävningsrätten tvingande 

till konsumentens förmån97 men även 2 kap. 20 § LFR som hindrar hävning är en tvingande 

lagstiftning. Möjligtvis går det att betrakta situationen som att LFR är lex specialis avseende 

företagsrekonstruktion och därmed övertar vad som gäller enligt lex generalis, i detta fall den 

allmänna regleringen av konsumentköp. Det är även möjligt att betrakta det som att det är 

KköpL som utgör lex specialis vad avser konsumentköp och därmed övertar vad som gäller om 

företagsrekonstruktion. LFR och dess förarbeten nämner inte nämnda situation. Enligt Hellners 

och Mellqvist talar emellertid starka skäl för att det är LFR som utgör lex specialis i 

sammanhanget. Han menar att reglerna i 2 kap. 20 § LFR skulle mista genomslagskraft om de 

                                                 
92 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar,  s. 125. 

93 Se SOU 2001:80, s. 84, med hänvisning till NJA 1989 s. 206. 

94 Karlsson-Tuula, M., Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 130.  

95 SFS 1990:932, vidare benämnt KköpL. 

96 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 124. 

97 Se 3 § KKöpL. 
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inte var möjliga att tillämpa generellt. Detta motiveras av att avsikten med lagstiftarens 

utvidgning av bestämmelsen som blivit föreslagen av Insolvensutredningen var att ge den 

rekonstruerade gäldenären en allmän möjlighet att hindra hävning. Ordalydelsen i lagtexten 

utgör inte något hinder för en tillämpning av 2 kap. 20 § LFR framför tvingande 

konsumenträttsliga regler. Vidare ger ändamålet med 2 kap. 20 § LFR starkt stöd för en sådan 

tillämpning.98 

5.1.4 2 kap. 20 § LFR och ipso facto-klausuler 

Mellqvist menar att det har hävdats att lagstiftaren genom att reglera situationen då hävningsrätt 

uppkommit före beslut om företagsrekonstruktion inte kan komma åt avtalsvillkor där 

gäldenärens motpart genom beslutet får rätt att häva avtalet. Hävningsgrunden skulle inte utgöra 

ett inträffat dröjsmål utan beslutet om inledande av företagsrekonstruktion i sig. Villkoret skulle 

inte omfattas av regleringen i 2 kap. 20 § LFR. Han menade vidare att om man enbart ser till 

lydelsen av 2 kap. 20 § 1 st. LFR är det lätt att få intrycket att ett sådant villkor skulle falla 

utanför den tvingande regleringen. Villkoret skulle emellertid strida mot syftet med paragrafen. 

Syftet är inriktat på ett specialfall av hävningsrätt på grund av befarat dröjsmål. En ansökan om 

företagsrekonstruktion i sig utgör en grund för att anta att gäldenären inte kan prestera i tid. 

Beslutet om företagsrekonstruktion bör då i ännu högre grad utgöra en grund för ett sådant 

antagande. Med hänsyn till detta menade författarna att ett sådant villkor inte bör sätta 

regleringen i 2 kap. 20 § LFR ur spel. Om man ser till situationen i praktiken skulle en borgenär 

som åberopar ett sådant villkor inte komma särskilt långt. Om villkoret vid en tvist skulle anses 

innebära att 2 kap. 20 § LFR inte hindrar hävning och borgenären därmed innehar hävningsrätt 

och kan utverka en dom på fullgörelse av gäldenärens prestation så hindrar 2 kap. 17 § LFR att 

avgörandet skulle verkställas under tiden för företagsrekonstruktionens pågående. Bortsett från 

det menar författarna att det inte torde vara möjligt att med en ipso facto-klausul skulle lyckas 

kringgå 2 kap. 20 § LFRs tvingande karaktär.99  

För att gäldenären med hjälp av 2 kap. 20 § LFR ska ha möjlighet att hindra att motparten häver 

avtalet för att gäldenären misslyckats med att prestera krävs att den misslyckade prestationen 

orsakats av dröjsmål. Dröjsmålet måste vidare vara av sådan beskaffenhet att det utgör grund 

för hävning, dvs. ett kvalificerat dröjsmål. För att fastställa om kravet på kvalificerat dröjsmål 

är uppfyllt krävs att man utgår från avtalet. Normalt sett regleras detta i standardavtal och 

individuellt bestämda avtal men om sådan reglering skulle saknas får man använda sig av 

utfyllande rätt, möjligtvis dispositiv lagstiftning. Sett till bestämmelsen i 25 § köplagen100 krävs 

att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för gäldenärens motpart och att gäldenären insett eller 

borde ha insett det. Om dessa förutsättningar är uppfyllda är det fråga om ett 

hävningsgrundande dröjsmål.101 

                                                 
98 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 123 f.  

99 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 125 f. 

100 SFS 1990:931, vidare benämnt KöpL.  

101 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 126. 
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När hävningsrätten grundas på ett befarat, men ej ännu inträffat, dröjsmål kan hävning hindras 

genom 2 kap. 20 § LFR. Även då kan dispositiv lagstiftning inträda i avsaknad av reglering i 

avtal. Då finns regler i 61-63 §§ KöpL.102  

Att motparten hindras från att häva ett avtal inträder inte automatiskt. I 2 kap. 20 § 1 st. LFR 

anges att gäldenären med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid ska begära att avtalet 

fullföljs. Gäldenären ska med andra ord på eget initiativ rikta en begäran till motparten om att 

avtalet ska fullföljas. Vidare anges att gäldenären på motpartens begäran inom skälig tid ska 

lämna besked om avtalet ska fullföljas. Det innebär att motparten kan, om hen anser att en 

situation föreligger där hävningshinder kan bli aktuellt, rikta en förfrågan till gäldenären för att 

eliminera osäkerheten. Om motparten riktar en sådan förfrågan till gäldenären är den senare 

skyldig att lämna besked. I bestämmelsens tredje stycke framgår att motparten får häva avtalet 

om gäldenären inte begär att det ska fullföljas. En hävning kan alltså ske om gäldenären varken 

på eget initiativ eller på förfrågan av motparten ger något besked.103 

2 kap. 20 § 1 och 3 st. LFR bygger på att gäldenären ska handla inom skälig tid. Av förarbetena 

framkommer att var som utgör skälig tid ska avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Vad som tillmäts betydelse i bedömningen är bl.a. avtalets omfattning och varan eller tjänstens 

karaktär. Tiden är en avvägning mellan att gäldenären och rekonstruktören å ena sidan måste 

ges tid att överväga om de hävningsgrundande bestämmelserna bör utnyttjas och å andra sidan 

motpartens intresse av att få besked om vad som ska gälla.104 

Om gäldenären inte lämnar något besked och motparten heller inte efterfrågar det utan istället 

formulerar en hävningsförklaring till gäldenären kan det hända att gäldenären motsätter sig 

hävningen. Då får domstolen i sista hand avgöra om hävningen var berättigad. Hävningen sker 

på den hävande partens risk. Om det vid en domstolsprövning visar sig att motpartens 

bedömning varit felaktig och att gäldenären gjort rätt i att motsätta sig hävningen har 

motpartens handlande normalt sett utgjort ett kontraktsbrott som kan medföra påföljder. 

Motparten kan exempelvis bli ersättningsskyldig för skadan som gäldenären lidit genom den 

oberättigade hävningen.105 

LFR innehåller inte några bestämmelser som ger gäldenären möjlighet att frigöra sig från 

oförmånliga avtal. I fler utländska rekonstruktionslagar finns bestämmelser som ger gäldenären 

rätt att säga upp löpande avtal i förtid. Den möjligheten kan vara ett sätt för gäldenären att 

frigöra sig från betungande åtaganden och därav komma på rätt fot med sin ekonomi. Härmed 

kan en sådan rättighet gynna en rekonstruktion av företaget. Vidare kan det vara en fördel för 

gäldenären som ett led i rekonstruktionen om en del avtal kan sägas upp i förtid. Det kan till 

exempel röra sig om avtal som hänför sig till en del av gäldenärens verksamhet som denne i 

                                                 
102 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 126. 

103 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 128 f.  

104 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 129. 

105 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 130. 
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samband med rekonstruktionen har för avsikt att lägga ned.106 Lennander menar att det finns 

tre möjligheter att reglera en rätt att i förtid säga upp vissa avtal. För det första kan gäldenären 

ges en sådan rätt utan att på något sätt vara skyldig att kompensera motparten. För det andra 

kan gäldenären inneha en sådan rätt men denne får kompensera motparten med skadestånd som 

skulle utgöra en oprioriterad fordran. Den sista möjligheten är att skadeståndsanspråket istället 

utgör en prioriterad fordran.107 

5.1.5 Köplagen 

61-63 §§ KöpL reglerar befarat avtalsbrott. I 61 § 1 st. KöpL stadgas att en avtalspart får ställa 

in fullgörelse och hålla inne prestation om det efter köpet visar sig att motpartens handlingssätt 

eller ekonomiska förhållanden är av sådan karaktär att det finns starka skäl att anta att hen inte 

kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser. Detta kallas stoppningsrätt. 

Bestämmelsen är partsneutral på så sätt att både köpare och säljare kan utnyttja stoppningsrätten 

om förutsättningarna är uppfyllda, men i praktiken råder det skilda bedömningar beroende på 

vilken part som utnyttjar den. I 61 § 2 st. KöpL anges att en avtalspart kan hindra att en redan 

avsänd vara ges ut till motparten om nämnda förutsättningar är uppfyllda. Det kallas den passiva 

stoppningsrätten.108 

I 63 § KöpL regleras den aktiva stoppningsrätten. För att denna bestämmelse ska bli tillämplig 

krävs att köparen är försatt i konkurs eller att en ansökan om företagsrekonstruktion lämnats in. 

Den aktiva stoppningsrätten innebär att säljaren under vissa förutsättningar har möjlighet att 

återta en vara som överlämnats till köparen eller hens konkursbo efter att köparen försatts i 

konkurs.109 

I 62 § KöpL regleras att en avtalspart har omedelbar hävningsrätt om det står klart att ett 

avtalsbrott som ger hen rätt att häva köpet kommer att inträffa. Motparten har möjlighet att 

undgå hävning om hen kan ställa godtagbar säkerhet. För att parten ska ha rätt att häva köpet 

krävs att det står klart att ett avtalsbrott kommer att inträffa. Till skillnad från regeln i 61 § 

KöpL är 62 § KöpL inte beroende av orsaken till det förväntade avtalsbrottet.110  

2 kap. 20 § LFR har visat sig vara en inte helt lättillämpad reglering.111 

I situationer då motparten har fullgjort sin prestation enligt avtalet men gäldenärens prestation 

uteblivit är utgångspunkten att gäldenären är skyldig att prestera. Under tiden för 

företagsrekonstruktionen kan motparten dock inte räkna med att vederlaget kommer att utges 

                                                 
106 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 147 f. 

107 Lennander, G., Gäldenärens kontraktsförhållanden i ett framtida rekonstruktionsförfarande, JT 1992/93, s. 324 

f. 

108 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar,  s. 115.  

109 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 115 f.  

110 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 116. 

111 Hellners, T., Mellqvist, M., Lagen om företagsrekonstruktion - en kommentar, s. 120. 
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eftersom det kan gynna borgenären på andra borgenärers bekostnad. Motparten kan inte heller 

vidta exekutiva åtgärder enligt 2 kap. 17 § LFR. Det innebär att gäldenären är i anteciperat 

dröjsmål med betalning. Om motparten har gjort ett hävnings- eller återtagandeförbehåll eller 

om ett sådant förbehåll gäller med stöd i lag för att egendomen inte överlåtits har motparten 

möjlighet att häva avtalet enligt 62 § KöpL. Motparten har emellertid ingen möjlighet att återta 

varan på grund av det rådande verkställighetsförbudet. Om motparten inte har gjort något 

hävnings- eller återtagandeförbehåll saknar denne hävningsrätt enligt 54 § KöpL. I båda fallen 

måste motparten avvakta företagsrekonstruktionens upphörande, efter vilket hens krav på 

fullgörelse enligt avtal eller återgång kan göras gällande.112 

Om motparten inte erhållit en hävningsrätt på grund av gäldenärens dröjsmål innan 

rekonstruktionen är hävningsbegränsningen och rätten till partiell fullföljd enligt 2 kap. 20 § 

LFR inte tillämplig. Det är istället allmänna regler som gäller. Motparten kan inte utgå från att 

gäldenären i och med inledande av företagsrekonstruktion kommer att dröja med fullgörelsen 

eftersom avtalet är ömsesidigt ofullgjort. Det är möjligt att gäldenären betraktar motpartens 

återstående prestation som mer värdefull än vederlaget som gäldenären inte ännu utgivit och 

därmed prioriterar fullgörelsen med rekonstruktörens samtycke.113 Hävningsrätt på grund av 

anteciperat dröjsmål föreligger inte men motparten kan ställa in sin fullgörelse och utöva 

stoppningsrätt om det råder starka skäl för att anta att gäldenären inte kommer att uppfylla en 

väsentlig del av sina förpliktelser.114 Om det finns stoppningsrätt kan gäldenären avstyra 

inställelsen om hen utger vederlag eller ställer godtagbar säkerhet för fullgörelsen.115 

5.1.6 Nya avtal under företagsrekonstruktion 

När en gäldenär inlett företagsrekonstruktion kan det finnas behov av ny finansiering för att 

rekonstruktionen ska lyckas. Det kan dock förefalla svårt att hitta finansiärer som är villiga att 

ingå nya avtal med gäldenären under rekonstruktionsförfarandet.116 Av denna anledning fann 

man att det är nödvändigt att borgenärer som ingår nya avtal med en rekonstruktionsgäldenär 

får förmånsrätt. Detsamma bör gälla för fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären 

träffat under rekonstruktionsförfarandet. Av dessa skäl fann man att det är naturligt att 

borgenärer med fordringar som uppkommit efter betalningsinställelse innehar en särställning i 

fråga om förmånsrätt.117 

Tiden efter en betalningsinställelse är för gäldenären normalt ett kritiskt moment. Möjligheten 

att kunna finansiera en fortsatt drift är vanligtvis osäkra, främst eftersom företaget normalt sett 

har utnyttjat alla möjligheter att ställa säkerhet. För att en rekonstruktion ska kunna lyckas krävs 

arbetsro under rekonstruktionen och förutsättningar för att förändringar som anses nödvändiga 

                                                 
112 SOU 2001:80, s. 80. 

113 SOU 2001:80 s. 83. 

114 SOU 2001:80, s. 83 f. med hänvisning till NJA 1986 s. 136.  

115 SOU 2001:80, s. 84 och 61 § 4 st. KöpL. 

116 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion – i teori och praktik, s. 142. 

117 Prop. 1995/96:5, s. 131. 
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ska kunna genomföras. Ofta räcker det inte att gäldenären får möjlighet att kräva att avtal som 

träffats före inledandet av rekonstruktionen fullföljs. Det måste också finnas förutsättningar för 

att träffa nya avtal, så som avtal om nya krediter eller omförhandling av redan ingångna avtal. 

För att den möjligheten ska kunna finnas krävs det att motparter i nya avtal får god säkerhet för 

fordringarna som grundar sig på avtalen.118 

Normalt sett måste motparters säkerhetsanspråk efter betalningsinställelse tillgodoses genom 

kontant betalning eller att gäldenären ställer säkerhet för fordringen. Det är nödvändigt att så 

sker även under företagsrekonstruktion. Det innebär emellertid för gäldenären stora 

likviditetspåfrestningar att behöva erlägga kontant betalning. Att ställa säkerhet för en fordran 

är även det ofta problematiskt. En rekonstruktion kan underlättas avsevärt om nya krediter kan 

erhållas, även om det rör sig om kortfristiga krediter. Möjligheten för en gäldenär att erhålla ny 

kredit kan öka betydligt om nytillkomna fordringar får hög prioritet i de fall rekonstruktionen 

slutar i konkurs.119 Av denna anledning föreslogs i propositionen regeln som finns i 10 § 4 st. 

förmånsrättslagen120.121 Regeln i 10 § 4 st. FRL stadgar att fordringar som grundar sig på avtal 

som en rekonstruktionsgäldenär med rekonstruktörens samtycke ingått under ett 

rekonstruktionsförfarande ska erhålla allmän förmånsrätt. 

Departementschefen fann emellertid att det inte är tänkbart att ge bästa allmänna förmånsrätt åt 

alla fordringar som i någon mening avses eller intjänas under tiden för rekonstruktionen 

eftersom det i praktiken skulle innebära att fordringar avseende exempelvis elektricitet, telefon 

och hyra skulle bli förenade med förmånsrätt. En så vidsträckt förmånsrätt skulle ge 

fordringarna en omotiverat förmånlig ställning och skulle kunna komma att hota värdet av andra 

förmånsrätter. En sådan förmånsrätt skulle inte heller vara motiverad för att underlätta en 

rekonstruktion. Regeringen kom fram till att förmånsrätten i princip endast bör gälla för 

fordringar som grundas på avtal som gäldenären träffat under rekonstruktionen. Normalt sett 

anses fordringar ha uppkommit när avtalet som fordringarna grundar sig på träffades. Det 

förekommer dock situationer där frågan om när en fordran uppkommit aktualiseras. Den frågan 

kan vara svår att besvara generellt. Av den anledningen menade regeringen att det är en fördel 

om det går att välja en lagteknisk lösning för att undvika att fordrans uppkomst utgör det 

avgörande momentet.122 

5.1.7 Behovet av nya regler 

I flera utredningar framhålls att det finns behov av nya regler gällande gäldenärens avtal vid 

företagsrekonstruktion.123 Förmånsrättskommittén framhöll i utredningen från 2001 att det 

fanns reformbehov avseende gäldenärens avtal. Dels framhölls att det rådde oklarheter kring 

hävningsförbudet i förhållande till ipso facto-klausuler. Vidare framhölls att det framstår som 

                                                 
118 Prop. 1995/96:5, s. 131 f. 

119 Prop. 1995/96:5, s. 132. 

120 SFS 1970:979, vidare benämnt FRL. 

121 Prop. 1995/96:5, s. 30 och 132 ff. 

122 Prop. 1995/96:5, s. 133 f. 

123 Se exempelvis SOU 2001:80, SOU 2010:2 och 2016:72. 
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underligt att en gäldenär som inleder en företagsrekonstruktion utan att ha begått 

hävningsgrundande kontraktsbrott ej innehar rätt att kräva partiell fullföljd medan en gäldenär 

som begått ett hävningsgrundande dröjsmål före rekonstruktionens inledande innehar en sådan 

rätt enligt 2 kap. 20 § LFR. Det är heller inte försvarligt att motparten under en rekonstruktion 

förväntas vara beredd att fortsätta fullgörelse för egen del vid äventyr av skadeståndsskyldighet 

samtidigt som gäldenären, även om denne begärt fullföljd, kan vägra prestera utan att motparten 

får mer än en ackordsfordran. Förmånsrättskommittén ansåg att det förefaller inkonsekvent att 

motpartens vederlagsfordran efter gäldenärens fullföljdskrav skulle utgöra en ackordsfordran 

samtidigt som motpartens rätt att återfå egendom som denne överlämnat till gäldenären under 

rekonstruktionen är skyddad mot övriga borgenärer.124  

I utredningen från 2010 framhölls att man önskade få till stånd en enkel och överskådlig 

reglering eftersom frågan om gäldenärens avtal till sin natur är rättstekniskt komplicerad. De 

nya reglerna om gäldenärens avtal föreslogs omfatta alla typer av avtal, men att undantag i 

andra regleringar skulle kvarstå. Förmånsrättskommittén föreslog inget undantag för 

arbetstagare, men insolvensutredningen fann att det är oskäligt att en arbetstagare ska tvingas 

fortsätta prestera när intjänad lön inte har betalats, varför undantaget skulle kvarstå.125 

I utredningen från 2016 angavs att det finns en lucka i lagen som bör täppas. Luckan ansågs 

vara att en borgenär kan häva ett avtal som skulle omfattas av 2 kap. 20 § LFR vid beslut om 

företagsrekonstruktion efter det att ansökan getts in till rätten men innan beslut fattats. Luckan 

skulle behöva täppas till för att motparten, när denne får kunskap om ansökan, inte frestas att 

utnyttja uppkomna hävningsgrunder för att försätta sig i en bättre förhandlingsposition under 

rekonstruktionens fortgående.126  

I utredningen framhölls i likhet med utredningen från 2001 osäkerheten kring ipso facto-

klausulers giltighet med hänsyn till regleringen i 2 kap. 20 § LFR. Det angavs att en sådan 

klausul skulle vara giltig enligt allmän kontraktsrätt men att rättsläget är osäkert. Därför ville 

man att bestämmelserna om gäldenärens avtal ska utformas så att skyddet inträder i och med 

ansökan om att inleda företagsrekonstruktion för att fylla en skyddande funktion. Det menades 

att det inte skulle främja utredningens mål att fler livskraftiga företag ska ansöka om 

företagsrekonstruktion och att fler företag ska lyckas rekonstrueras om motparten efter 

ansökans ingivande kan utnyttja redan uppkomna hävningsgrunder på nämnda sätt. För att göra 

bedömningen om det skulle vara oskäligt för motparten om hävningen inte blev gällande bör 

de ekonomiska verkningarna för motparten som det skulle innebära om avtalet fortsätter löpa 

beaktas.127 

                                                 
124 SOU 2001:80, s. 128 f.  

125 SOU 2010:2, s. 414.  

126 SOU 2016:72 Entreprenörskap I det tjugoförsta århundradet, s. 184 f. 

127 SOU 2016:72, s. 185 f. 
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Behov av nya regler om företagsrekonstruktion finns även gällande andra områden än 

gäldenärens avtal.128 Ett problem som framhållits är att ansökningar om företagsrekonstruktion 

sker för att utnyttja verkställighetsförbudet som förfarandet medför.129 Detta framkommer 

exempelvis av en av de mest kända rekonstruktionerna i Sverige, SAABs rekonstruktion. I en 

ansökan till tingsrätten anförde bolagen att de önskade erhålla skydd mot exekutiva åtgärder. 

Vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan var bolagen utsatt för exekutiva åtgärder som olika 

borgenärer startat.130 Tingsrätten beviljade inte ansökan dels då bolaget redan tidigare 

genomgått företagsrekonstruktion men återigen var i ekonomiska trångmål.131 Bolagen 

överklagade till hovrätten och omarbetade ansökningen så att den inte innehöll något om skydd 

för exekutiva åtgärder, varpå de, förvånande nog, vann bifall.132 SAAB hade ingen produktion, 

inga kontanter och ingen klar och tryggad finansiering. Förutsättningar för att bevilja en 

rekonstruktion är bl.a. att det inte är uteslutet att rekonstruktionen kan lyckas. Med hänvisning 

till avsaknaden av tillgångar tillsammans med det faktum att SAAB redan genomgått en 

omfattande rekonstruktion men fortfarande hade ekonomiska problem är frågan om det 

verkligen fanns utsikter för att rekonstruktionen skulle kunna lyckas.133 SAAB lyckades inte 

komma till rätta med de ekonomiska problemen och försattes till slut i konkurs.134 

5.2 Gäldenärens avtal i förslaget 
En gäldenär bör ha möjlighet att ansöka om att den ansvariga myndigheten beviljar tillfälligt 

avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder. Det bör även innebära att skyldigheten att 

ansöka om inledande av insolvensförfaranden förklaras vilande i de fall sådana åtgärder kan ha 

negativ inverkan på förhandlingarna och därmed utgöra hinder för utsikterna till en 

omstrukturering av gäldenärens verksamhet.135 

Ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder skulle kunna vara allmänt på så sätt att det 

påverkar samtliga borgenärer. Det skulle även kunna vara riktat till enskilda borgenärer. Ett 

avbrytande bör inte beviljas för en period som är längre än fyra månader för att en lämplig 

balans mellan gäldenärens och borgenärernas rättigheter ska kunna uppnås. Perioden ska kunna 

förlängas om det finns underlag för att förhandlingarna om rekonstruktionsplanen går framåt 

och att det inte otillbörligen skadar borgenärerna.136 

                                                 
128 Se exempelvis SOU 2010:2 och SOU 2016:72. 

129 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion i teori och praktik, s. 69 ff. 

130 Se mål nr Ä 3227/11, s. 4. 

131 Se mål nr Ä 3227/11, Ä 3228/11, Ä 3229/11. 

132 Se överklagande till Hovrätten för Västra Sverige i ärenden Ä 3227/11, Ä 3228/11, Ä 3229/11, s. 3 ff., mål nr 

ÖÄ 3869-11 och Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion i teori och praktik, s. 74 ff. 

133 Persson H., A., Karlsson-Tuula, M., Företagsrekonstruktion i teori och praktik, s. 77. 

134 Se mål nr K 6778-11, K 6779-11 och K 6780-11. 

135 COM(2016)723/F1, s. 29.  

136 COM(2016)723/F1, s. 30.  
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De borgenärer som omfattas av avbrytandet bör inte under perioden tillåtas hålla inne en 

prestation eller avsluta eller på något sätt ändra avtal för senare verkställighet under 

förutsättning att gäldenären uppfyller sina befintliga förpliktelser enligt avtalet. För att 

borgenärers berättigade förväntningar ska skyddas samt att deras verksamhet i leveranskedjan 

ska störas i minsta mån bör avbrytandet enbart gälla fordringar som uppstod innan avbrytandet 

beviljades.137 

Om en gäldenär inleder ett insolvensförfarande kan denne med vissa leverantörer ha avtal vari 

leverantören ges rättighet att avsluta leveransavtalet på grund av insolvensen, s.k. ipso facto-

klausuler. Om sådana klausuler skulle åberopas när gäldenären förhandlar om en 

rekonstruktionsplan eller ansöker om avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder kan ett 

förtida avslutande av avtalet ha negativa verkningar på gäldenärens verksamhet samt utsikterna 

för att rädda den. Vid beviljande av avbrytande är det därför viktigt att borgenärer som omfattas 

av ett sådant avbrytande inte har rätt att åberopa sådana klausuler som hänvisar till 

förhandlingar om en rekonstruktionsplan eller avbrytande eller annan liknande händelse som 

har samband med avbrytandet.138 

När ett avbrytande har beviljats av en ansvarig myndighet bör borgenärer ha rätt att överklaga 

beslutet. De bör också ha rätt att begära att avbrytandet upphävs om det inte längre är 

nödvändigt för att underlätta antagande av en rekonstruktionsplan.139 

Av nämnda anledningar har följande regler föreslagits i direktivet. En gäldenär som förhandlar 

om en rekonstruktionsplan med sina borgenärer får omfattas av ett sådant avbrytande om det är 

nödvändigt för att stödja förhandlingar om planen. Ett sådant avbrott får beslutas oberoende av 

vilken typ av borgenär det är fråga om. Avbrytandet kan vara generellt utformat och omfatta 

samtliga borgenärer eller begränsat och därmed omfatta enstaka borgenärer. Avbrytandet ska 

begränsas till en period på högst fyra månader. Medlemsstaterna får ge ansvarig myndighet 

möjlighet att på gäldenärens eller borgenärens begäran förlänga den inledande perioden eller 

bevilja ett nytt avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder om det finns bevis för att 

relevanta framsteg har gjorts i förhandlingarna om planen och ett fortsatt avbrytande inte 

otillbörligt skadar några beröra parters rättigheter eller intressen. Dessa krav föreligger för varje 

ytterligare förlängning. Utöver det måste omständigheterna i fallet visa på en stor sannolikhet 

för att en rekonstruktionsplan kommer att antas. Den sammanlagda varaktigheten får emellertid 

inte vara längre än tolv månader.140 

Om skyldighet för gäldenären uppkommer att, enligt nationell rätt, ansöka om insolvens, under 

tiden då enskilda verkställighetsåtgärder är avbrytande, ska skyldigheten förklaras vilande 

under tiden avbrytandet varar.  Om avbrytandet är av generell karaktär som omfattar samtliga 

borgenärer ska det förhindra att ett insolvensförfarande inleds på en eller flera borgenärers 
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begäran. Det gäller dock inte om gäldenären blir illikvid under avbrytandeperioden och därmed 

inte är förmögen att betala skulder allteftersom de förfaller till betalning.141 

Borgenärer som omfattas av avbrytandet får inte hålla inne en prestation, avsluta eller på annat 

sätt ändra avtalet för senare verkställighet till skada för gäldenärer vad avser skulder som 

uppstod före avbrytandet.142 

Den ansvariga myndigheten får upphäva avbrytande helt eller delvis om det är uppenbart att en 

andel borgenärer som i enlighet med nationell rätt skulle kunna stoppa antagandet av planen 

inte stöder förhandlingarnas fortsättning eller om gäldenären eller förvaltaren för 

omstrukturering på området begär det.143 

Om en enskild borgenär eller klass borgenärer lider eller skulle lida otillbörlig skada av ett 

avbrytande får den ansvariga myndigheten på begäran av berörda borgenärer besluta att inte 

bevilja avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder eller att upphäva ett redan fattat beslut 

avseende borgenären eller klassen av borgenärer.144 

Ny och tillfällig finansiering under omstruktureringen ska skyddas på ett lämpligt sätt. Särskilt 

får dessa inte förklaras ogiltiga eller vara möjliga att förklaras ogiltiga eller icke verkställbar 

som en återvinningsgrundande handling i samband med senare insolvensförfaranden. Det gäller 

emellertid inte transaktioner som genomförts på bedrägligt sätt eller i ond tro. Medlemsstaterna 

får ge de som beviljar ny eller tillfällig finansiering rätt att få utdelning med prioritet i 

förhållande till övriga borgenärer vars fordringar annars skulle ha högre eller lika förmånsrätt i 

samband med senare likvidationsförfaranden. Ny och tillfällig finansiering ska åtminstone 

rangordnas högre än oprioriterade borgenärers fordringar. De som beviljar sådan finansiering 

ska även vara undantagna från civilrättsligt, administrativt och straffrättsligt ansvar i fall 

gäldenären senare skulle bli insolvent, om inte sådan finansiering har beviljats på ett bedrägligt 

sätt eller i ond tro.145 
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6 Analys 

6.1 Rekonstruktionsplanen 

6.1.1 Problematiken med gällande rätt 

Det råder inga tvivel om att skillnaden mellan gällande rätt och reglerna som föreslås skiljer sig 

åt avsevärt avseende rekonstruktionsplanen. I svensk rätt regleras egentligen bara att en 

rekonstruktionsplan ska finnas men inte vad den ska innehålla och borgenärer har ingen 

inverkan på rekonstruktionsplanen. Då det inte finns några krav på rekonstruktionsplanen skulle 

det enligt min mening kunna medföra att endast liten vikt läggs vid att upprätta denna och 

därefter följa den. Även fast gäldenären ska upprätta planen tillsammans med rekonstruktören 

kan det vara på så sätt att gäldenären inte lägger stor vikt vid planen eller att denne genomför 

en rekonstruktion för att försöka få skydd mot exekutiva åtgärder, kanske till och med för att 

försöka föra ut medel ur bolaget inför en konkurs, detta kallar jag skenrekonstruktioner. Om 

det finns strängare regler som kräver mer av gäldenären generellt för att inleda ett 

rekonstruktionsförfarande vill jag tro att färre gäldenärer ansöker om företagsrekonstruktion 

utan någon egentlig önskan om att bolaget ska gå att rädda då det kan vara för mycket begärt. 

SAAB-rekonstruktionen exemplifierar att det går att få till en företagsrekonstruktion för att 

erhålla skydd mot exekutiva åtgärder. I sin ansökan till tingsrätten skrev bolagen just det, att de 

önskade erhålla skydd mot exekutiva åtgärder. Denna ansökan avslogs emellertid av tingsrätten. 

I sin överklagan till hovrätten nämndes inget om att de önskade erhålla sådant skydd. Jag menar 

att detta är något som även andra företag kan utnyttja eftersom rekonstruktionen i slutändan 

beviljades av hovrätten. Detta trots att utsikterna för en lyckad rekonstruktion måste varit 

mycket små eller till och med obefintliga med tanke på att bolagen inte hade någon produktion, 

kontanta medel eller säkrade tillgångar. Även om det skulle vara så att SAABs mening inte var 

att enbart erhålla skydd mot exekutiva åtgärder så finner jag det mycket troligt att de skulle 

lyckas få till stånd en rekonstruktion även om så var fallet, genom att skriva en genomarbetad 

ansökan. 

I gällande rätt finns inga krav på att en rekonstruktionsplan ska fastställas av rätten. I 

förarbetena angav regeringen att det inte bör preciseras vad en plan ska innehålla och inte heller 

att den ska fastställas. Detta eftersom det är av stor betydelse att rekonstruktionsplanen utformas 

så att gäldenären har förutsättningar för och vilja att fullfölja planen. Jag ser det som ett problem 

att det inte finns någon part som bekräftar planen på något sätt. Planen är ändå till för att lägga 

en grund för hela rekonstruktionsförfarandet och hur det ska lyckas och om det då inte finns 

några krav på den lever den enligt min mening inte upp till sin funktion. Jag ser det som mycket 

viktigt att det faktiskt finns en riktning och plan att följa för att rekonstruktionen ska lyckas och 

för att eliminera så många impulsiva beslut som möjligt. Även om planen ska tillställas rätten 

och borgenärerna kan varken rätten eller borgenärer invända mot att planen i slutändan inte 

följs eller om det på något annat sätt finns anledning att tvivla på rekonstruktionsplanens 

innehåll. 

Då det finns problem med att gäldenärer ansöker om företagsrekonstruktion enbart för att 

erhålla skydd mot verkställighet inför en förväntad konkurs eller liknande bör man som i ett led 
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för att åtgärda problemet göra den inledande tröskeln hög. Min mening är att den inte är det 

eftersom bland det första som gäldenären behöver göra är att upprätta en rekonstruktionsplan. 

Om det inte finns några krav på planen kan det underlätta att sådana skenrekonstruktioner 

genomförs.  

6.1.2 Reglerna om rekonstruktionsplanen i förslaget 

I flera avseenden menar jag att reglerna i förslaget är motsatsen till gällande rätt då det i gällande 

rätt finns en stor avsaknad av regler medan det i förslaget finns regler som ställer krav på 

rekonstruktionsplanen på många olika sätt. För det första finns det i förslaget krav på vad 

rekonstruktionsplanen minst ska innehålla. Detta kan främst bidra till att gäldenären får en mall 

att utgå ifrån vid upprättande av rekonstruktionsplanen. Då det finns lägsta krav på innehåll 

krävs det en större ansträngning av gäldenären att tänka igenom ordentligt hur denne avser 

rekonstruera verksamheten. Ju bättre insikt gäldenären har i rekonstruktionen, desto bättre anser 

jag att chanserna är för att den blir lyckad. Om gäldenären är insatt i rekonstruktionen tror jag 

att chansen är större att denne fattar välgrundade beslut då det behövs. 

Vidare framkommer i förslaget att planen ska fastställas av ansvarig myndighet. Detta anser jag 

vara något positivt eftersom myndigheten då kan välja att inte bekräfta den om planen är 

bristfällig på något sätt. Det ställer högre krav på gäldenären generellt då det finns en myndighet 

som ser till att gäldenären följer reglerna. Vidare är det bra att det finns en ansvarig part som i 

ett tidigt skede har något att säga till om avseende hur rekonstruktionen är tänkt att lyckas. I 

förarbeten framhölls kritik mot dels att uppställa krav på innehållet i rekonstruktionsplanen och 

dels krav på att den ska fastställas. Detta eftersom det är viktigt att det finns möjlighet att 

utforma planen efter varje gäldenärs verksamhet. Min mening är emellertid att så ändå är 

möjligt, särskilt i de fall det ställs upp minimikrav på innehållet och inte en uttömmande lista. 

Krav på innehåll leder dels till att myndigheten som ska bekräfta den får in uppgifter de behöver 

för att fatta ett beslut och att gäldenären får gå igenom verksamheten grundligare än vad som 

kan vara fallet idag. 

Enligt min mening behöver det ställas högre krav på gäldenären avseende 

rekonstruktionsplanen om den ska fylla sin funktion, dvs. vara ett instrument under 

rekonstruktionen för att ge gäldenären en riktning att arbeta i. Jag anser att detta görs i förslaget 

då gäldenären måste få den bekräftad av en ansvarig myndighet samt antagen av borgenärerna. 

I dagsläget behöver gäldenären enbart visa upp planen för rätten och dennes borgenärer. 

Gäldenären kan med andra ord visa upp en rekonstruktionsplan som av någon anledning är 

orimlig eller bristfällig på andra sätt utan att någon part kan invända mot den. I det avseendet 

menar jag att allt för låga krav ställs på gäldenären. I och med de högre kraven är det möjligt 

att gäldenären genom upprättande av planen får en större insikt i verksamheten och problemen 

och därmed möjligtvis också lösningen. 

Jag anser att det är viktigt att borgenärerna har insyn i rekonstruktionen för att den ska kunna 

lyckas. Jag tror att det kan leda till ökat samarbete mellan gäldenär och borgenärer samt att 

borgenärer kan ta ställning till om rekonstruktionsplanen är rimlig. Borgenärerna påverkas av 

rekonstruktionsplanen, varför jag anser att det förefaller naturligt att de ska ha något att säga 
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till om. Det är emellertid viktigt att borgenärerna inte ges alltför stor makt. I förslaget 

framkommer att även om en eller flera borgenärer röstar emot rekonstruktionsplanen kan den 

under vissa förutsättningar ändå antas av den ansvariga myndigheten. Detta är enligt mig ett 

viktigt element eftersom jag tror att det alltid kommer att finnas missnöjda borgenärer som kan 

rösta emot planen eftersom den påverkar dem. Det är viktigt att det finns en oberoende part som 

har sista ordet. 

Med tanke på vilken central del rekonstruktionsplanen ska utgöra under ett 

rekonstruktionsförfarande anser jag att det kan vara viktigt att borgenärer även kan överklaga 

beslut om antagande av en rekonstruktionsplan. Det kan framkomma först senare att planen 

exempelvis gynnar enskilda borgenärer på andra borgenärers bekostnad. Då är det viktigt att de 

kan invända mot planen och få beslutet omprövat.  

6.1.3 Kan reglerna i förslaget lösa problemen som finns avseende rekonstruktionsplanen? 

Ett problem jag framhållit med gällande rätt är att det utan krav på innehåll underlättar för 

gäldenärer som avser att få till stånd en företagsrekonstruktion enbart för att erhålla skydd mot 

exekutiva åtgärder eller för att få ut medel ur bolaget inför en stundande konkurs. För att få 

bukt med det här problemet menar jag att det behövs en hög tröskel in i förfarandet för att det 

ska försvåra för sådana gäldenärer att komma vidare efter eventuellt beslut om 

företagsrekonstruktion. Ur både samhälls- och borgenärsperspektiv anser jag det viktigt att 

sådana rekonstruktioner inte genomförs, men troligtvis kommer det även i fortsättningen finnas 

gäldenärer som önskar utnyttja rekonstruktionsförfarandet för något annat än syftet med det. 

Jag tror att strängare regler på området försvårar för sådana gäldenärer att lyckas få till stånd 

ett rekonstruktionsförfarande. Jag tror emellertid inte att reglerna om rekonstruktionsplanen 

ensamma kan åtgärda detta problem, men jag tror att det kan vara en bit på vägen. En del sådana 

gäldenärer borde enligt min mening falla bort om det finns omfattande krav på 

rekonstruktionsplanen.   

Planen fyller enligt min mening ingen direkt funktion om det inte ställs några krav på den. Som 

framhållits ovan förekommer det till och med att en rekonstruktionsplan saknas, vilket torde 

tyda på att det finns en betydande del gäldenärer som inte tar rekonstruktionsplanens funktion 

på allvar. Chansen att gäldenären faktiskt använder planen som en plan lär vara lägre om det 

inte finns några krav på vad den ska innehålla. Gäldenären kan då vilja spara tid och lägga ner 

tid på annat som denne av någon anledning finner viktigare, vilket kan leda till att denne handlar 

utan någon plan och rekonstruktionen därför misslyckas. Det kan enligt min mening redan från 

början vara viktigt att sätta upp mål för rekonstruktionen utifrån gäldenärens verksamhet för att 

gäldenären under förfarandets gång ser till att handla i linje med målet denne ställt upp. Att 

ställa upp krav på vad en rekonstruktionsplan måste innehålla anser jag kan åtgärda detta 

problem. Min mening är att det försvårar skenrekonstruktioner då gäldenären faktiskt måste 

upprätta en ganska omfattande plan vilket kan kräva ganska mycket av en gäldenär som inte 

egentligen avser att rekonstruktionen ska lyckas. Detta problem kan vidare åtgärdas genom att 

en myndighet ska fastställa planen. Om myndigheten då ser att planen på något sätt inte är 

rimlig eller inte kommer att lyckas kan det i slutändan leda till att rekonstruktionen upphör då 

gäldenären inte kan komma vidare i förfarandet efter beslutet. Även om risken finns att en del 
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skenrekonstruktioner kommer att fortsätta genomföras tror jag att antalet som lyckas kommer 

att minska avsevärt. Det ställs i förslaget högre krav på att gäldenären faktiskt har en plan för 

hur rekonstruktionen ska lyckas. Detta är även ett sätt att tidigare kunna sålla bort de 

verksamheter som inte har några framtidsutsikter, även om det förefallit så vid ansökan om 

företagsrekonstruktion. Då det ställs krav på planens innehåll är det gynnsamt för gäldenären 

att det finns en mall online som denne kan utgå ifrån då det kan underlätta framtagandet av 

planen. 

Ett annat problem jag framhållit är att varken rätten eller borgenärer kan invända mot en 

rekonstruktionsplan som av någon anledning är bristfällig. Detta problem anser jag åtgärdas 

genom reglerna i förslaget. För det första är det en myndighet som ska bekräfta planen och 

därmed har makten att avslå rekonstruktionsplanen om den inte lever upp till kraven. I gällande 

rätt ser jag ingen anledning till att gäldenären ens ska tillställa rätten och borgenärerna 

rekonstruktionsplanen eftersom de inte kan gör något åt den ändå. Att både en myndighet och 

borgenärerna nu måste godkänna planen ställer högre krav på gäldenären att prestera och ta 

fram en ordentlig plan. Att det finns parter som kontrollerar planen leder enligt min mening till 

att chansen att lyckas med rekonstruktionen ökar.  

Då gäldenärerna och borgenärernas intressen normalt sätt inte överensstämmer är det viktigt att 

borgenärerna helt och hållet inte kan stoppa en rekonstruktionsplan, utan att myndigheten ändå 

kan bevilja planen så att den blir bindande.  

Min sammantagna mening är att reglerna i förslaget kan lösa de problem som finns i gällande 

rätt idag. Det stora problemet i gällande rätt har varit avsaknaden av regler för 

rekonstruktionsplanen överhuvudtaget. I förslaget framkommer många regler som ställer krav 

på rekonstruktionsplanen. Detta leder enligt min mening till att planen i större utsträckning 

lever upp till sin funktion, alltså att utgöra en grundpelare i rekonstruktionsförfarandet som 

gäldenären kan förhålla sig till.  

6.2 Gäldenärens avtal 

6.2.1 Problematiken med gällande rätt 

I likhet med Hellners och Mellqvist anser jag att 2 kap. 20 § LFR är en svårtillämpad reglering. 

Tillämpningen av regeln varierar i viss mån beroende på vilken typ av avtal det är, till exempel 

baserat på form av betalning, och kraven för att bestämmelsen ska kunna vara tillämplig kan 

tyckas krångliga. Bestämmelsen kan exempelvis enbart tillämpas om gäldenären hamnat i 

dröjsmål med betalning, då förpliktelserna är ömsesidigt ofullbordade och under förutsättning 

att motparten innan inledandet av företagsrekonstruktionen inte hävt avtalet.  

En del av gällande rätt som jag finner problematisk är hävningsfrågan. Motparten får som sagt 

inte ha hävt avtalet innan inledandet av företagsrekonstruktionen. En hävning sker emellertid, 

som nämnts ovan, på den hävandes risk. Motparten kan innan beslutet om inledande av 

företagsrekonstruktion meddela gäldenären att den häver avtalet. Gäldenären kan motsätta sig 

hävningen och hävda att någon hävningsgrund inte föreligger. Då råder oklarheter kring om 2 

kap. 20 § LFR ens är tillämplig, eftersom ett krav är att motparten inte hävt avtalet. För att reda 
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ut det kan frågan i slutändan prövas i domstol. Under denna tid är det möjligt att motparten 

håller inne sin prestation eftersom den anser avtalet vara hävt, men om domstolen skulle anse 

att någon hävningsgrund inte förelåg är motparten skyldig att prestera enligt avtalet och kan ej 

häva det på grund av skyddet gäldenärens avtal erhåller genom 2 kap. 20 § LFR. Detta kan 

medföra att motparten blir skadeståndsskyldig för skadan gäldenären lider på grund av den 

oberättigade hävningen. Då denna risk föreligger kan det leda till att motparter generellt inte 

vågar utnyttja sin hävningsrätt då de inte kan vara helt säkra på att en sådan rätt finns eller att 

gäldenären kommer att godta hävningen. Även om motparten har rätt att häva avtalet kan 

processen bli lång och kostsam i de fall gäldenären inte direkt godtar hävningen. Enligt min 

mening finns det behov av en reglering som är mer förutsebar för parterna så att normalfallet 

inte är att parter inte vågar utnyttja sina rättigheter på grund av osäkerhet kring vad som gäller.  

Vad jag också finner problematiskt är att det råder sådan osäkerhet kring vad som gäller om 

gäldenären och motparten har ett avtal som innehåller en ipso facto-klausul, dvs. att motparten 

kan ha rätt att frånträda avtalet om gäldenären inleder företagsrekonstruktion. Det framkommer 

att 2 kap. 20 § LFR är en tvingande regel och syftet med denna är att gäldenärens motparter 

efter beslut om inledande av företagsrekonstruktion inte ska kunna häva avtalet. En ipso facto-

klausul skulle egentligen strida mot syftet med 2 kap. 20 § LFR, men det går inte säkert att säga 

att en sådan klausul skulle vara ogiltig. 

Det råder även osäkerhet kring vad som gäller i de fall gäldenärens motpart är konsument. Detta 

torde inte vara en ovanlig situation då många företag har kunder som betraktas som 

konsumenter. Både 2 kap. 20 § LFR och KköpL är tvingande och det står inte klart vad som 

gäller då dessa lagstiftningar kolliderar. Även detta kan leda till att konsumenter inte vet vad 

de har för rättigheter och därmed inte vågar utnyttja sin rätt med risk för att förlora vid en 

prövning i domstol, vilket kan bli kostsamt. 

Reglerna om befarat avtalsbrott i KöpL finner jag också att de är krångliga att förstå som part i 

ett avtal. Det är svårt för en motpart att veta när ett befarat dröjsmål föreligger. Motparten kan 

befara att gäldenären kommer hamna i dröjsmål med sin prestation men det är inte säkert att 

domstolen skulle anse att det utgör ett befarat dröjsmål så att regeln är tillämplig. Det finns 

heller inga riktlinjer för när en motpart kan befara gäldenärens avtalsbrott.  

Avseende nya avtal under företagsrekonstruktionen i gällande rätt finner jag det nödvändigt att 

de borgenärerna erhåller förmånsrätt då det annars skulle vara svårt för en gäldenär under ett 

rekonstruktionsförfarande att få in nya nödvändiga medel till bolaget om borgenärerna inte kan 

säkra sin fordran på något sätt. Att få in ny finansiering kan i vissa rekonstruktioner vara 

avgörande för att förfarandet ska lyckas. 

 Av dessa anledningar finner jag att det finns problem med 2 kap. 20 § LFR så som den ser ut 

idag. Jag menar att det råder mycket oklarheter kring tillämpningen av den som medför att 

parterna har svårt att veta vad de har för rättigheter. Detta betyder att förutsebarheten är 

bristfällig, vilket jag skulle mena bidrar till att rättssäkerheten på området är tämligen låg. Vad 

som behövs är regler som är lättare att förstå både för rättstillämparen och för parterna som 

berörs av regeln.  



 35 

6.2.2 Reglerna om gäldenärens avtal i förslaget 

6.2.2.1 Reglerna fristående från 2 kap. 20 § LFR 

I förslaget finns ingen direkt motsvarighet till 2 kap. 20 § LFR. Gäldenären kan istället ansöka 

till en myndighet om avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder, och därmed få uppskov 

med betalning. Under tiden för avbrytandet får borgenären inte hålla inne sin prestation eller 

avsluta eller på annat sätt ändra avtalet. Detta ska vara möjligt att göra för alla typer av avtal. 

Under företagsrekonstruktion finns som nämnts i gällande rätt ett verkställighetsförbud och 

företagsrekonstruktionen i sig kan ses som ett moratorium vari gäldenären får uppskov med 

betalning.  

Att gäldenären kan ansöka om avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder kan enligt min 

mening medföra att rekonstruktionen bättre kan anpassas efter den enskilde gäldenärens 

förutsättningar vari den kan få uppskov med betalning för just de fordringar som denne inte 

klarar av. Förhoppningen med förslaget till direktivet är att tidigare komma åt och rekonstruera 

de företag som hamnar i ekonomiska svårigheter. Förhoppningsvis ansöker gäldenärer om 

företagsrekonstruktion när problemen börjar, varför det då inte finns behov av att pausa avtal 

med alla borgenärer utan snarare pausa de mest betungande avtalen för att kunna rekonstruera 

verksamheten och möjligtvis få in nya medel för att kunna prestera till borgenären och därmed 

komma ur svårigheterna.  

Något som skulle kunna vara ett problem med reglerna om avbrytande av enskilda 

verkställighetsåtgärder är att gäldenären måste ansöka och bli beviljad avbrytande för att 

skyddet mot hävning ska föreligga. I gällande rätt har gäldenären det skyddet i och med beslutet 

om företagsrekonstruktion. Jag tror emellertid att då gäldenären själv måste ansöka så skapar 

det mer medvetenhet hos gäldenären i och med att det krävs att denne anstränger sig och visar 

engagemang i större utsträckning. Att gäldenären vidtar åtgärder i tidigt skede samt visar starkt 

engagemang bör öka chanserna att rekonstruktionen lyckas.  

Utöver nämnda positiva effekter är regeln enligt min mening lättare att förstå än regleringen i 

2 kap. 20 § LFR. Något som underlättar är att regeln ska gälla alla typer av avtal och borgenärer. 

Därmed behöver gäldenären inte undra på vilket sätt regeln ska tillämpas för det aktuella 

avtalet. Vidare behöver gäldenären inte undra om hinder för hävning föreligger eller inte 

eftersom det är en myndighet som ska bevilja eller avslå ansökan, och hävningshinder inträder 

om den blir beviljad. Att en myndighet redan inledningsvis tar beslut i frågan anser jag leder 

till större förutsebarhet. I dagsläget kan parterna vara oense om ifall gäldenärens motpart gjort 

en regelrätt hävning eller inte. Om de inte kan lösa tvisten löses den normalt sett av domstol, 

vilket parterna säkert i viss mån vill undvika då det kan vara förenat med höga kostnader, 

särskilt för en gäldenär som inlett företagsrekonstruktion på grund av ekonomiska svårigheter. 

Reglerna om avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder gör att en myndighet tar beslut 

tidigare i processen och det är lättare för parterna att veta vad som gäller. De får svar tidigt på 

om hävningshinder föreligger eller inte och jag vill tro att det i den frågan kommer att finnas 

mindre behov av prövning av tvist i domstol.  
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För att 2 kap. 20 § LFR ska vara tillämplig krävs som nämnts att gäldenären hamnat i 

hävningsgrundande dröjsmål och att motparten före beslutet om företagsrekonstruktion inte 

hävt avtalet. För att få igenom ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder krävs 

emellertid inte att något hävningsgrundande dröjsmål förelegat från gäldenärens sida. 

Gäldenären kan få till stånd ett avbrytande ändå. Detta torde medföra att gäldenären har bra 

instrument i ett tidigare skede jämfört med gällande rätt. Gäldenären kan få en chans att komma 

till rätta med sina svårigheter redan innan det gått så långt att denne hamnat i 

hävningsgrundande dröjsmål med betalning.  

6.2.2.2 Reglerna i samband med 2 kap. 20 § LFR 

Som ovan nämnts avser förslaget ett minimidirektiv. Medlemsstaterna får alltså ha mer 

detaljerade regler än vad som framkommer i förslaget. Det innebär att staterna får lagstifta 

utöver reglerna som finns med i förslaget. 2 kap. 20 § LFR skulle alltså kunna finnas kvar i 

förändrad eller, förutsatt att det inte betraktas som att den på något sätt strider mot reglerna som 

föreslagits, oförändrad form. Det skulle innebära att reglerna om avbrytande av enskilda 

verkställighetsåtgärder skulle gälla tillsammans med regleringen i 2 kap. 20 § LFR. 

Regleringen i förslaget och gällande rätt avseende gäldenärens avtal är olika på många sätt. För 

att gäldenären ska erhålla skydd mot att motparten häver avtalet enligt förslaget krävs som 

nämnts inte att denne hamnat i hävningsgrundande dröjsmål, vilket är fallet med 2 kap. 20 § 

LFR. Vidare gäller inte hävningsskyddet per automatik vid inledande av företagsrekonstruktion 

om gäldenären begär att avtalet ska fullföljas, utan gäldenären måste aktivt ansöka för att kunna 

erhålla skyddet. Gäldenären behöver inte heller enligt förslaget meddela motparten om avtalet 

ska fullföljas för att undkomma att motparten häver avtalet. 

Av förslaget framkommer att reglerna syftar till att möjliggöra att fler företag överlever och att 

det är möjligt att rekonstruera dem i ett tidigare skede för att uppnå syftet. Utifrån det tolkar jag 

det som att i det fall medlemsstaterna vill ha strängare eller mer detaljerade regler ska de vara 

mer förmånliga för gäldenären än reglerna i förslaget och inte tvärtom. Då återstår frågan om 

reglerna om gäldenärens avtal i gällande rätt är mer förmånliga för gäldenären än de i förslaget 

så som de är utformade idag. 

2 kap. 20 § LFR ger gäldenären möjlighet att, i det fall denne hamnat i hävningsgrundande 

dröjsmål, få rådrum att komma till rätta med sina ekonomiska problem utan att motparten häver 

avtalet som kan vara viktigt för verksamheten. För att motparten ska hindras att häva avtalet 

krävs att gäldenären begär att avtalet ska fullföljas. Det medför att gäldenären i egentlig mening 

kan välja vilka avtal denne vill ha kvar och vilka som denne vill häva för att underlätta för 

verksamheten. Hävningen kan emellertid innebära att gäldenären blir skadeståndsskyldig eller 

medföra andra konsekvenser. Det beror på vad parterna avtalat om. Gäldenären ges i vilket fall 

möjlighet att avgöra om denne skulle gynnas mer av att häva vissa avtal trots konsekvenserna 

det medför. Som nämnts finns inget stöd i svensk rätt för att gäldenären direkt ska ha möjlighet 

att göra sig av med betungande avtal. Denne ges dock möjlighet att göra så men denne måste 

då även ta konsekvenserna det medför utifrån vad som avtalats. Denna möjlighet skulle man 

kunna säga gäldenären även har enligt reglerna i förslaget. Gäldenären kan ju ansöka om 

avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder för enstaka borgenärer. Gäldenären väljer vilka 
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borgenärer denne önskar ska hindras från verkställande samt hävningsrätt. Om gäldenären vet 

att denne i och med de ekonomiska svårigheterna gjort sig skyldig till hävningsgrundande 

avtalsbrott kan denne ansöka om avbrytande, men hen kan också låta bli och låta borgenären 

utnyttja sin hävningsrätt. Detta självklart med risken att bli skadeståndsskyldig eller lida andra 

konsekvenser. Den stora skillnaden i gäldenärens möjlighet att indirekt välja vilka avtal hen vill 

behålla är att reglerna i förslaget gör det möjligt för gäldenären att göra så för alla avtal, inte 

bara de där hen gjort sig skyldig hamnat i hävningsgrundande dröjsmål. 

Enligt min mening underlättar det för gäldenären att denne i gällande rätt inte behöver ansöka 

för att erhålla hävningsrätt för vissa avtal utan att sådan infaller automatiskt såvida gäldenären 

meddelar att avtalet ska fullföljas. Att sådan hävningsrätt skulle infalla automatiskt avseende 

alla avtal ser jag dock inte som rimligt då det skulle skapa en stor obalans i förhållandet mellan 

gäldenär och borgenär samt ge gäldenären en alldeles för stor fördel. 

I gällande rätt måste gäldenären antingen på eget initiativ eller på begäran av borgenären 

meddela den senare om avtalet ska fullföljas. Gäldenären ska då som nämnts tillsammans med 

rekonstruktören bedöma vilka avtal som ska fullföljas och vilka som inte ska det. I förslaget får 

gäldenären en möjlighet att bedöma detta tidigare då denne själv aktivt får ansöka om 

avbrytande för vissa avtal. I 2 kap. 20 § LFR ska gäldenären också lämna besked inom skälig 

tid, vilket kan medföra en viss tidspress för gäldenären som kan vara svår att hantera under 

tiden denne tampas med ekonomiska svårigheter. Min mening är att då gäldenären får ansöka 

om för vilka avtal denne vill få till stånd ett avbrytande så har gäldenären möjlighet att göra den 

bedömningen tidigare och möjligtvis under mindre tidspress. I gällande rätt kan det förekomma 

påtryckningar från borgenärer som vill ha besked, vilket inte skulle förekomma enligt reglerna 

i förslaget på samma sätt. Enligt min mening är det förmånligare för gäldenären att kunna agera 

med så lite tidspress som möjligt. Jag vill tro att det leder till mer genomtänkta beslut istället 

för att gäldenären agerar snabbt, utan att överväga alla för- och nackdelar, för att få problemet 

ur världen. Även om det i gällande rätt krävs att rekonstruktören ska lämna sitt samtycke till 

beslutet gäldenären tar så menar jag att det kan leda till att gäldenären tar beslut denne inte hade 

tagit om hen hade haft längre tid på sig att fatta beslutet. 

Skyddet mot hävning enligt 2 kap. 20 § LFR gäller enbart för fordringar som tillkommit före 

beslutet om företagsrekonstruktion. Reglerna i förslaget är likadana på så sätt att ett beviljat 

avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder enbart gäller för fordringar som uppkommit före 

beslut om avbrytande. Det föreligger alltså i den meningen ingen skillnad mellan vilka 

fordringar som skulle erhålla skydd mot hävning i gällande rätt och i förslaget. Självklart skulle 

det vara mer förmånligt för gäldenären om hävningsskyddet avsåg även kommande fordringar 

men fördelen gäldenären skulle erhålla då skulle enligt min mening vara opåkallad. Gäldenären 

skulle då i praktiken kunna strunta i att betala även kommande fordringar och borgenären skulle 

inte kunna invända på något sätt, vilket skulle kunna leda till att borgenären skulle kunna hamna 

i ekonomiska svårigheter. Det skulle enligt min mening inte leva upp till syftet med varken 

gällande rätt eller reglerna i förslaget. Att avbrytande enbart gäller för fordringar som 

uppkommit före beslut om avbrytande kan leda till att problematiken med fordrans uppkomst 

aktualiseras. 
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Avbrytande kan inte bli aktuellt om motparten hävt avtalet. Det liknar vad som gäller enligt 

gällande rätt. Som jag framhållit kan frågan om hävning skett vara problematisk. Om parterna 

inte reglerat hävningsrätt i avtalet och de enbart har KöpLs regler att utgå ifrån kan frågan 

aktualiseras om en regelrätt hävning verkligen skett. Reglerna om anteciperat avtalsbrott är 

enligt min mening krångliga och oförutsebara. Det måste stå klart att gäldenären kommer att 

begå ett avtalsbrott. Det nämns emellertid inte av ordalydelsen när det står klart att gäldenären 

kommer begå ett avtalsbrott. Det medför att problematiken kring hävningen skulle kunna vara 

densamma som i gällande rätt. Min mening är dock att även om problematiken kommer att 

finnas kvar så bör frågan aktualiseras i mindre utsträckning eftersom det är möjligt för 

gäldenären att erhålla hävningsskydd i ett tidigare skede än vad som är möjligt enligt gällande 

rätt. I gällande rätt prövas ju om gäldenären begått ett hävningsgrundande dröjsmål och 

motparten av den anledningen skulle ha rätt att häva avtalet. Då detta krav inte finns i förslaget 

menar jag att motparter som påkallar hävning bör vara färre. 

En stor skillnad mellan reglerna i förslaget och reglerna i gällande rätt är att borgenärerna har 

möjlighet att överklaga beslut om avbrytande. I gällande rätt har borgenärer ingen möjlighet att 

invända mot hävningshindret. De kan argumentera för att 2 kap. 20 § LFR av någon anledning 

inte ska vara tillämplig, men inte överklaga något beslut. Vid en första anblick kan det betraktas 

som att det vore förmånliga för gäldenären om borgenärer inte hade någon möjlighet att 

överklaga beslutet men min mening är att reglerna är desamma oavsett om borgenärer kan 

överklaga eller inte. Om borgenärens överklagan bifalles torde det ju bero på att myndigheten 

från början fattat ett felaktigt beslut, kanske baserat på att uppgifterna de fattar beslutet på inte 

är fullständiga, och det är enligt min mening inget gäldenären ska gynnas av. 

Något som också förenar de olika regleringarna är att anställningsavtal är undantagna från 

regeln i gällande rätt och reglerna i förslaget ska inte gälla för arbetstagares utestående 

fordringar om de inte kan säkerställas på annat sätt enligt nationell rätt med krav på en lägsta 

skyddsnivå. Både i gällande rätt och i förslaget har man avsett att skydda arbetstagare från att 

behöva fortsätta prestera när gäldenären inte betalat ut lön för tidigare prestationer. 

Min sammantagna mening är att det finns element som både förenar och skiljer de olika 

regleringarna åt. Det finns vissa inslag i gällande rätt som kan betraktas som mer förmånliga än 

reglerna i förslaget, men som inte i praktiken skulle överensstämma med den nya regleringen i 

utformningen gällande rätt har idag. Jag betraktar det emellertid som mer förmånligt för 

gäldenären att erhålla ett hävningsskydd per automatik istället för att behöva ansöka. Skyddet 

infaller emellertid enbart automatiskt enligt gällande rätt för fordringar där gäldenären hamnat 

i hävningsgrundande dröjsmål medan avbrytande enligt förslaget kan beviljas för andra avtal 

än de vari gäldenären hamnat i sådant dröjsmål, varför gällande rätt inte överensstämmer med 

förslaget så som den är utformad i dagsläget.   

 

6.2.3 Kan reglerna i förslaget lösa dagens problematik kopplat till gäldenärens avtal? 
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Ett problem som jag framhållit i gällande rätt är att 2 kap. 20 § LFR är svårtillämplig och 

oförutsebar, särskilt för parterna. En bidragande faktor till detta är att 2 kap. 20 § LFR enbart 

är tillämplig om motparten erhållit hävningsrätt på grund av gäldenärens dröjsmål. Om reglerna 

om hävning på grund av dröjsmål i avtalet är bristfälliga eller saknas tillämpas KöpLs regler. 

Vad jag anser vara det största problemet med dessa är reglerna om anteciperat avtalsbrott. 

Kraven på när motparten kan häva ett avtal på grund av anteciperat avtalsbrott är höga. Det 

krävs att det står klart att gäldenären kommer att begå ett avtalsbrott. För motparten kan det 

vara svårt att veta när det med säkerhet står klart att gäldenären kommer att begå ett avtalsbrott. 

Om en gäldenär lämnar in en ansökan om företagsrekonstruktion går det att anta att gäldenären 

har betalningssvårigheter, men inte om de är så allvarliga att det står klart att denne kommer att 

begå ett avtalsbrott. Hävningen sker alltid, som bekant, på den hävandes risk. Om en part lämnar 

in en hävningsförklaring till dennes motpart och det visar sig att hävningen inte var berättigad 

är det alltså denne som får ta smällen och konsekvenserna så som eventuellt skadestånd eller 

vite om det avtalats om sådant. Enligt min mening medför detta att motparten inte vågar riskera 

att ta konsekvenserna en oberättigad hävning medför så denne vågar inte utnyttja sina 

rättigheter. Samtidigt kan det vara lika svårt för gäldenären att veta vad som gäller så att denne 

godtar en hävning som inte är berättigad för att denne inte vill riskera att betala 

rättegångskostnader vid en eventuell förlust i domstol när hen redan är i ekonomiska 

svårigheter.  

Reglerna i förslaget kräver i likhet med gällande rätt att motparten inte hävt avtalet för att 

avbrytande ska kunna beviljas. Även här kan samma problematik aktualiseras. Rimligtvis bör 

hävningsreglerna i KöpL finnas kvar och därmed i viss utsträckning samma problem. Det står 

dock inte klart om den ansvariga myndigheten kommer ha mandat att avgöra om en berättigad 

hävning gjorts eller inte. Om så är fallet menar jag att det skulle vara till fördel för både borgenär 

och gäldenär, förutsatt att det inte drar ut på tiden då det kan försvåra gäldenärens möjlighet att 

omstrukturera sin verksamhet. Om det istället är så att parterna får pröva frågan i domstol 

förutsatt att de inte kan enas på samma sätt lär samma problematik som finns idag leva vidare. 

Vad som händer med beslutet om avbrytande i så fall är dock oklart. Frågan är om den ansvariga 

myndigheten då beslutar att avbrytande inte beviljas, eller om de kan ge ett interimistiskt beslut 

eller liknande. Ett interimistiskt beslut om avbrytande torde dock inte vara rimligt. Om 

myndigheten ger ett interimistiskt beslut om avbrytande som senare visar sig vara felaktigt är 

det inte till nytta för gäldenären då denne kan lida skador på grund av det, vilket jag inte finner 

är ändamålsenligt utifrån syftet med förslaget. 

Ett annat problem jag framhållit är att det råder osäkerhet om s.k. ipso facto-klausuler skulle 

vara förenliga med 2 kap. 20 § LFR. I förslaget har det framhållits klart att en borgenär inte kan 

åberopa en ipso facto-klausul om den hänför sig till avbrytande av enskilda 

verkställighetsåtgärder eller förhandling om en rekonstruktionsplan. Jag finner att det är positivt 

att man i förslaget tar ställning till att sådana klausuler inte lever upp till ändamålet med 

rekonstruktionsförfarandet i sig och därmed inte borde vara giltiga. Jag anser att det verkligen 

skulle undergräva förfarandet i sig om det var möjligt för borgenärer att kunna häva avtalet 

enbart av anledningen att gäldenären blir insolvent. I gällande rätt är det just oklart om en sådan 

klausul skulle vara giltig. Även om det är möjligt att den inte är det finner jag just osäkerheten 
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problematisk. Om parterna inte vet vad som gäller kan det innebära att en gäldenär godtar att 

en borgenär åberopar en ipso facto-klausul trots att det är möjligt att den skulle förklaras ogiltig 

av en domstol och det skulle kunna försvåra gäldenärens möjlighet att rekonstruera 

verksamheten. 

Det sista problemområdet jag nämnt är osäkerheten kring vad som gäller i de fall gäldenärens 

motpart betraktas som konsument då det råder oklarheter kring vilken lagstiftning som har 

företräde framför den andra. Tyvärr framgår det inte i förslaget vad som gäller om så är fallet 

och det innebär att samma oklarhet kommer att kvarstå trots de nya reglerna. Som jag tidigare 

framhållit anser jag att oklarheter som leder till att parterna själva inte kan veta vad som gäller 

leder till att parterna normalt sett inte vågar utnyttja sina rättigheter för att de inte vet säkert att 

de har dem. Enligt min mening hade det varit önskvärt att klargöra vilken lag som har företräde 

framför den andre för att eliminera oklarheterna men med tanke på syftet med förslaget och 

varför reglerna togs fram kan jag förstå att detta inte varit prioriterat. Det är dessutom möjligt 

att detta problem inte föreligger i andra medlemsstater, varför det finns ännu större anledning 

att inte prioritera det. 

Sammanfattningsvis anser jag inte att de nya reglerna skulle eliminera alla problem jag 

identifierat avseende gäldenärens avtal. Detta självklart under förutsättning att reglerna inte 

kompletteras i svensk rätt. Flera problem skulle reglerna kunna lösa, till exempel att gäldenären 

har enklare regler att förhålla sig till och i mindre utsträckning behöver utsättas för osäkerhet 

kring vad som gäller. Jag finner särskilt att det är bra att en ansvarig myndighet tar ansvar 

tidigare i förfarandet genom att gäldenären kan ansöka om avbrytande av enskilda 

verkställighetsåtgärder. Ett problem som är väl omdiskuterat i svensk rätt är fordrans uppkomst. 

Tyvärr skulle detta problem kunna vara aktuellt även med de nya reglerna, men det är möjligt 

att det är ett problem som behöver finnas. Vad jag menar är att det alltid kommer att finnas 

problem med alla regler. För att lösa ett problem kan det göras på bekostnad av ett annat och 

just detta problem ser jag inte att förslaget skulle kunna eliminera. Jag ser inte heller att det i 

dagsläget är möjligt att lösa problemet med de svåra hävningsreglerna. Parterna borde ha 

möjlighet att avtala själva om när hävningsrätt föreligger, men det måste också finnas regler att 

falla tillbaka på om de inte har reglerat det i avtalet. Det skulle emellertid vara möjligt att 

uppdatera reglerna om hävning i KöpL, men jag finner att reglerna kan vara svåra att klargöra 

så att det passar alla typer av avtal. Det borde såklart finnas möjlighet att häva ett avtal om det 

står klart att motparten kommer att begå ett avtalsbrott. Hävningar är enligt min mening 

krångliga av naturen då de alltid görs på någon parts risk, men å andra sidan tror jag inte att det 

är möjligt att göra det på något annat sätt.  
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6.3 Slutsats 
Av min analys har jag kommit till följande slutsatser: 

1. De största problemen som återfinns för rekonstruktionsplanens reglering i svensk rätt är 

• Avsaknaden av krav på planens innehåll. Detta leder till att planen enligt min mening 

inte kan fylla sin funktion. 

• Rättens och borgenärers brist på inflytande över planen. Även detta medför att planen 

inte kan fylla sin funktion eftersom det varken finns någon part som kontrollerar planens 

innehåll eller någon möjlighet att invända mot en plan som är bristfällig. 

2. De största problemen som återfinns för gäldenärens avtal i gällande rätt är 

• Regleringen är svårtillämplig, både avseende 2 kap. 20 § LFR och de olika reglerna för 

hävning. Det stora problemet med detta är att parterna inte vet vad som gäller. Det 

föreligger alltså en brist på förutsebarhet. 

• Osäkerheten kring ipso facto-klausulers giltighet i förhållande till 2 kap. 20 § LFR. Min 

mening är att en sådan klausul undergräver syftet med 2 kap. 20 § LFR och att den 

därför inte borde vara giltig men på flera håll framhålls att det inte står säkert att en 

sådan klausul är ogiltig. Det kan leda till att en gäldenär godtar en borgenärs åberopande 

av en sådan klausul och därmed låter avtalet hävas, vilket kan medföra ett försvårande 

av rekonstruktionen.  

3. Reglerna i förslaget skulle kunna eliminera dessa framhållna problem. Enligt min mening 

råder det inga oklarheter kring att problemen som föreligger gällande rekonstruktionsplanen 

kommer att lösas genom den starka regleringen i förslaget. De största problemen avseende 

gäldenärens avtal elimineras genom reglerna i förslaget. De är lättare för gäldenären att förstå 

och innefattar mindre bedömningsfrågor. Vidare har det i förslaget tagits ställning mot ipso 

facto-klausuler som gör att borgenärer inte kommer att kunna åberopa dem avseende 

gäldenärens avtal. Det finns emellertid andra problemområden gällande gäldenärens avtal som 

inte i samma utsträckning kommer att kunna lösas genom förslaget, utan de kan behöva 

kompletteras genom ytterligare reglering i nationell rätt. 
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Reimers, Elisabet, Swartling, Odd, Lagen om företagsrekonstruktion, Rättsläget, Lexino 

lagkommentar, (2 maj 2018, Karnov Internet). 

Mellqvist, Mikael, 2 kap. 6 § Lagen om företagsrekonstruktion, lagkommentar not 7, (2 maj 

2018, Karnov Internet). 

Mellqvist, Mikael, 2 kap. 14 § Lagen om företagsrekonstruktion, lagkommentar not 12, (2 maj 

2018, Karnov Internet). 

Bilagor 
2 kap. 20 § LFR 

Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått rätt att häva ett avtal på 

grund av inträffat eller befarat dröjsmål med betalning eller annan prestation, får motparten 

efter beslutet inte häva avtalet på grund av dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens 

samtycke inom skälig tid begär att det ska fullföljas. Gäldenären ska på motpartens begäran 

inom skälig tid ge besked om avtalet ska fullföljas. 

 

Ska ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller följande. 

1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, ska gäldenären på motpartens begäran fullgöra sina 

motsvarande prestationer eller, om anstånd har medgetts beträffande vissa prestationer, ställa 

säkerhet för dem. 

2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att erhålla säkerhet för 

gäldenärens framtida prestationer i den mån det av särskild anledning är nödvändigt för att 

skydda honom mot förlust. 

Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra meningen eller inte fullgör sina 

skyldigheter enligt andra stycket, får motparten häva avtalet. 

Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt första och andra styckena är ogiltigt. 

Om återtagande av vara som överlämnats till gäldenären sedan ansökan gjorts om 

företagsrekonstruktion finns föreskrifter i 63 § fjärde stycket KöpL (1990:931).  

Denna paragraf gäller inte för anställningsavtal eller för en borgenär som innehar finansiella 

instrument, valuta eller sådana fordringar som avses i 8 kap. 10 § andra stycket konkurslagen 

(1987:672) som säkerhet. 

Direktiv COM(2016)/723/F1 om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans 

och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning 

effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU. 

Artikel 6 
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att gäldenärer som förhandlar om en omstruktureringsplan 

med sina borgenärer får omfattas av ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder om och 

i den utsträckning ett sådant avbrytande är nödvändigt för att stödja förhandlingarna om 

omstruktureringsplanen.  

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder får 

beslutas avseende alla typer av borgenärer, inbegripet borgenärer med säkerhet och prioriterade 

borgenärer. Avbrytandet kan vara generellt och omfatta samtliga borgenärer eller begränsat och 

omfatta en eller flera enskilda borgenärer, i enlighet med nationell rätt.  

3. Punkt 2 ska inte tillämpas på arbetstagares utestående fordringar utom och i den utsträckning 

medlemsstaterna på andra sätt säkerställer att betalningen av sådana fordringar garanteras med 

en skyddsnivå som är åtminstone lika hög som den som föreskrivs i relevant nationell 

lagstiftning som införlivar direktiv 2008/94/EG.  

4. Medlemsstaterna ska begränsa varaktigheten av avbrytandet av enskilda 

verkställighetsåtgärder till en period som inte får överstiga fyra månader.  

5. Medlemsstaterna får dock ge rättsliga eller administrativa myndigheter möjlighet att på 

begäran av gäldenären eller av borgenärer förlänga den inledande varaktigheten av avbrytandet 

av enskilda verkställighetsåtgärder eller att bevilja ett nytt avbrytande av enskilda 

verkställighetsåtgärder. Sådan förlängd eller ny period av avbrytande av enskilda 

verkställighetsåtgärder får endast beviljas om det finns bevis för att  

(a)  relevanta framsteg i förhandlingarna om omstruktureringsplanen har gjorts, och  

(b)  ett fortsatt avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder inte otillbörligt skadar några 

berörda parters rättigheter eller intressen.  

1. Varje ytterligare förlängning får beviljas endast om de villkor som avses i punkt 5 a och 

b är uppfyllda och omständigheterna i ärendet visar en stor sannolikhet för att en 

omstruktureringsplan kommer att antas.  

2. Den sammanlagda varaktigheten av avbrytandet av enskilda verkställighetsåtgärder, 

inbegripet förlängningar och förnyelser, får inte överstiga tolv månader.  

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att rättsliga eller administrativa myndigheter får 

upphäva avbrytandet av enskilda verkställighetsåtgärder helt eller delvis  

(a)  om det blir uppenbart att en andel av borgenärer som enligt nationell rätt skulle 

kunna blockera antagandet av omstruktureringsplanen inte stöder en fortsättning av 

förhandlingarna, eller  

(b)  om gäldenären eller förvaltaren på området för omstrukturering begär det.  
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9. Medlemsstaterna ska säkerställa att om en enskild borgenär eller en enskild klass borgenärer 

lider eller skulle lida otillbörlig skada av ett avbrytande av enskilda verkställighetsåtgärder, får 

den rättsliga eller administrativa myndigheten, på begäran av de berörda borgenärerna, besluta 

att inte bevilja avbrytandet av enskilda verkställighetsåtgärder eller att upphäva ett avbrytande 

av enskilda verkställighetsåtgärder som redan beslutats avseende den borgenären eller klassen 

av borgenärer.  

Artikel 7 

1. Om det under den tid enskilda verkställighetsåtgärder är avbrutna uppstår en skyldighet för 

gäldenären enligt nationell rätt att ansöka om insolvens, ska denna skyldighet förklaras vilande 

så länge avbrytandet varar.  

2. Ett generellt avbrytande som omfattar samtliga borgenärer ska förhindra att 

insolvensförfaranden inleds på begäran av en eller flera borgenärer.  

3. Medlemsstaterna får avvika från punkt 1 om gäldenären blir illikvid och därmed oförmögen 

att betala sina skulder när de förfaller till betalning under avbrytandeperioden. I så fall ska 

medlemsstaterna säkerställa att omstruktureringsförfaranden inte avslutas automatiskt och att 

en rättslig eller administrativ myndighet, efter att ha prövat utsikterna att uppnå en 

överenskommelse om en framgångsrik omstruktureringsplan inom avbrytandeperioden, kan 

besluta att inledandet av insolvensförfarandet ska skjutas upp och att avbrytandet av enskilda 

verkställighetsåtgärder ska fortsätta att gälla.  

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer som omfattas av avbrytandet under 

avbrytandeperioden inte får hålla inne en prestation eller avsluta, påskynda eller på annat sätt 

ändra kontrakt för senare verkställighet till skada för gäldenärer vad avser skulder som uppstod 

före avbrytandet. Medlemsstaterna får begränsa tillämpningen av denna bestämmelse till 

väsentliga kontrakt som är nödvändiga för fortsättningen av den dagliga driften av 

verksamheten.  

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att borgenärer inte får hålla inne en prestation eller avsluta, 

påskynda eller på annat sätt ändra kontrakt för senare verkställighet till skada för gäldenärer 

med stöd av en kontraktsklausul som föreskriver om sådana åtgärder, endast av det skälet att 

gäldenären har gått in i omstruktureringsförhandlingar, att det har ansökts om avbrytande av 

enskilda verkställighetsåtgärder, att sådant avbrytande har beslutats eller att någon liknande 

händelse som har samband med avbrytandet har ägt rum. 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att ingenting hindrar gäldenären från att inom ramen för den 

löpande affärsverksamheten betala fordringar från, eller skulder till, icke berörda borgenärer 

och fordringar från berörda borgenärer som uppstår efter det att avbrytandet har beviljats och 

som fortsätter att uppstå under avbrytandeperioden.  

7. Medlemsstaterna ska inte kräva att gäldenärer ansöker om att insolvensförfaranden ska 

inledas om avbrytandeperioden löper ut utan att en överenskommelse om en 
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omstruktureringsplan har nåtts, om inte övriga villkor för en sådan ansökan enligt nationell rätt 

är uppfyllda.  

Artikel 8  

1. Medlemsstaterna ska kräva att omstruktureringsplaner som ges in till en rättslig eller 

administrativ myndighet för bekräftelse innehåller åtminstone följande information: 

(a)  Gäldenärens identitet eller den gäldenärens verksamhet för vilken omstruktureringsplanen 

föreslås.  

(b)  En värdering av gäldenärens eller gäldenärens verksamhets nuvärde samt en motiverad 

redogörelse för skälen till och omfattningen av gäldenärens ekonomiska svårigheter.  

(c)  Berörda parters identitet, oberoende av om de namnges individuellt eller beskrivs med 

hänvisning till en eller flera skuldkategorier, samt deras fordringar eller intressen som omfattas 

av omstruktureringsplanen.  

(d)  De klasser som de berörda parterna har grupperats i med avseende på antagandet av planen, 

tillsammans med skälen för att så har skett och information om de respektive värdena av 

borgenärer och medlemmar i varje klass.  

(e)  Icke berörda parters identitet, oberoende av om de namnges individuellt eller beskrivs med 

hänvisning till en eller flera skuldkategorier, tillsammans med en redogörelse för skälen till 

varför planen inte föreslås beröra dem.  

(f)  Villkoren i planen, inbegripet men inte begränsat till  

i)  dess föreslagna varaktighet,  

ii)  varje förslag enligt vilket skulder läggs om eller efterskänks eller konverteras till andra 

former av förpliktelser,  

iii)  varje ny finansiering som planeras som en del av omstruktureringsplanen.  

(g)  Ett yttrande eller en motiverad redogörelse från den person som är ansvarig för att föreslå 

omstruktureringsplanen som förklarar varför verksamheten är livskraftig och hur 

genomförandet av den föreslagna planen sannolikt leder till att gäldenären kan undvika 

insolvens och återupprätta sin livskraft på lång sikt, samt anger de förväntade nödvändiga 

förutsättningarna för dess framgång.  

2. Medlemsstaterna ska hålla en förlaga till omstruktureringsplan tillgänglig online. Förlagan 

ska innehålla åtminstone den information som krävs enligt nationell rätt och ska ge allmän men 

praktisk information om hur förlagan ska användas. Förlagan ska hållas tillgänglig på det eller 

de officiella språken i medlemsstaten. Medlemsstaterna ska sträva efter att hålla förlagan 
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tillgänglig på andra språk, särskilt språk som används i internationella affärer. Förlagan ska 

vara utformad på ett sådant sätt att den kan anpassas till behoven och omständigheterna i varje 

enskilt fall.  

3. Parterna får välja om de vill använda förlagan till omstruktureringsplan eller inte.  

Artikel 9 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att varje berörd borgenär har rätt att rösta om antagandet av 

en omstruktureringsplan. Medlemsstaterna får också bevilja sådana rösträttigheter till berörda 

andelsinnehavare, i enlighet med artikel 12.2.  

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att berörda parter behandlas i separata klasser som 

återspeglar kriterierna för klassbildning. Klasserna ska bildas på ett sådant sätt att varje klass 

omfattar fordringar och intressen med rättigheter som är tillräckligt likartade för att motivera 

att medlemmarna i klassen betraktas som en homogen grupp med enhetliga intressen. Som ett 

minimum ska fordringar med säkerhet och fordringar utan säkerhet behandlas i separata klasser 

vid antagandet av en omstruktureringsplan. Medlemsstaterna får också föreskriva att 

arbetstagare behandlas i en egen separat klass.  

3. Klassbildning ska prövas av den rättsliga eller administrativa myndigheten när en ansökan 

om bekräftelse av omstruktureringsplanen ges in.  

4. En omstruktureringsplan ska anses ha antagits av berörda parter under förutsättning att en 

majoritet uttryckt som beloppet av deras fordringar eller intressen erhålls i var och en av 

klasserna. Medlemsstaterna ska föreskriva den majoritet som krävs för antagandet av en 

omstruktureringsplan, vilken i vart fall inte får vara högre än 75 % av beloppet av fordringarna 

eller intressena i varje klass.  

5. Medlemsstaterna får föreskriva att en röstning om antagandet av en omstruktureringsplan har 

formen av ett samråd och godkännande mellan en erforderlig majoritet av berörda parter i varje 

klass.  

6. Om den nödvändiga majoriteten inte nås i en eller flera röstningsklasser som inte samtycker 

till planen, får planen ändå bekräftas om den iakttar de krav för klassöverskridande ”cram-

down” som anges i artikel 11.  

Artikel 10 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att följande omstruktureringsplaner kan bli bindande för 

parterna endast om de bekräftas av en rättslig eller administrativ myndighet:  

(a)  Omstruktureringsplaner som påverkar intressena för berörda parter som inte samtycker till 

planen.  
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(b)  Omstruktureringsplaner genom vilka ny finansiering tillhandahålls.  

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de villkor enligt vilka en omstruktureringsplan kan 

bekräftas av en rättslig eller administrativ myndighet är tydligt angivna och omfattar åtminstone 

följande:  

(a)  Omstruktureringsplanen har antagits i enlighet med artikel 9 och har meddelats alla kända 

borgenärer som sannolikt kommer att påverkas av den.  

(b)  Omstruktureringsplanen iakttar testet om borgenärers bästa intresse.  

(c)  Varje ny finansiering är nödvändig för att genomföra omstruktureringsplanen och skadar 

inte otillbörligen borgenärernas intressen.  

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att rättsliga eller administrativa myndigheter får vägra att 

bekräfta en omstruktureringsplan om planen inte har rimliga utsikter att förhindra gäldenärens 

insolvens och säkra verksamhetens livskraft.  

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det krävs att en rättslig eller administrativ myndighet 

bekräftar en omstruktureringsplan för att denna ska bli bindande, ska ett beslut fattas utan 

onödigt dröjsmål efter det att ansökan om bekräftelse gavs in och under alla omständigheter 

senast 30 dagar efter det att ansökan gavs in.  

Artikel 11  

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en omstruktureringsplan som inte godkänns av var och 

en av klasserna av berörda parter får bekräftas av en rättslig eller administrativ myndighet på 

begäran av en gäldenär eller på begäran av en borgenär med gäldenärens samtycke och göras 

bindande för en eller flera klasser som inte samtycker till planen, om omstruktureringsplanen  

(a)  uppfyller villkoren i artikel 10.2,  

(b)  har godkänts av minst en klass av berörda borgenärer som inte är en aktieinnehavarklass 

eller någon annan klass som, vid en värdering av företaget, inte skulle få någon betalning eller 

annan ersättning om den normala rangordningen av prioriterade fordringar i en likvidation 

tillämpades,  

(c)  iakttar regeln om absolut prioritet.  

2. Medlemsstaterna får variera det minsta antal berörda klasser som krävs för att godkänna 

planen som föreskrivs i punkt 1 b.  

Artikel 12 
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att om det finns en sannolikhet för insolvens får aktieägare 

och andra andelsinnehavare med intressen i gäldenären inte otillbörligen hindra antagandet eller 

genomförandet av en omstruktureringsplan som skulle återupprätta verksamhetens livskraft.  

2. För att uppnå målet i punkt 1 får medlemsstaterna föreskriva att andelsinnehavare grupperas 

i en eller flera egna separata klasser och ges rätt att rösta om antagandet av 

omstruktureringsplaner. I detta fall ska antagandet och bekräftelsen av omstruktureringsplaner 

vara föremål för den mekanism för klassöverskridande ”cram-down” som föreskrivs i artikel 

11.  

Artikel 13 

1. Ett likvidationsvärde ska fastställas av den rättsliga eller administrativa myndigheten om en 

omstruktureringsplan överklagas på grund av en påstådd överträdelse av testet om borgenärers 

bästa intresse.  

2. Ett företagsvärde ska fastställas av den rättsliga eller administrativa myndigheten på grundval 

av företagets värde som pågående verksamhet i följande fall:  

(a)  Om en tillämpning av mekanismen för klassöverskridande ”cram-down” är nödvändig för 

antagandet av omstruktureringsplanen.  

(b)  Om en omstruktureringsplan överklagas på grund av en påstådd överträdelse av regeln om 

absolut prioritet.  

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att kvalificerade sakkunniga utses, när det är nödvändigt 

och lämpligt, för att bistå den rättsliga eller administrativa myndigheten vid värderingen, 

inbegripet när en borgenär överklagar värdet av säkerheten.  

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att de överklaganden som avses i punkterna 1, 2 och 3 kan 

ges in till den rättsliga eller administrativa myndighet som har att bekräfta 

omstruktureringsplanen eller framställas i samband med ett överklagande av ett beslut om 

bekräftelse av en omstruktureringsplan.  

Artikel 14 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att omstruktureringsplaner som bekräftas av en rättslig eller 

administrativ myndighet är bindande för varje part som identifieras i planen.  

2. Borgenärer som inte deltar i antagandet av en omstruktureringsplan ska inte påverkas av 

planen.  

Artikel 15   
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1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett beslut om bekräftelse av en omstruktureringsplan som 

har fattats av en rättslig myndighet får överklagas till en högre rättslig myndighet och att ett 

beslut om bekräftelse av en omstruktureringsplan som har fattats av en administrativ myndighet 

får överklagas till en rättslig myndighet.  

2. Överklaganden ska handläggas skyndsamt.  

3. Ett överklagande av ett beslut om bekräftelse av en omstruktureringsplan ska inte ha 

uppskjutande verkan på verkställigheten av planen.  

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att om ett överklagande i enlighet med punkt 3 bifalls får 

den rättsliga myndigheten antingen  

(a)  upphäva omstruktureringsplanen, eller  

(b)  bekräfta planen och bevilja ekonomisk ersättning till de borgenärer som inte samtyckte till 

planen, vilken ska betalas av gäldenären eller av de borgenärer som röstade för planen. 
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