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Besvarelse af spørgsmål nr. 11 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsud-

valg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 11 (Alm. del), som Folketingets 

Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 9. januar 2023. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL). 
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 11 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervsudvalg:  

 

”Er regeringen parate til at ændre reglerne for konkursregisteret, 

så registeret bliver offentligt tilgængeligt, når der er tale om sær-

ligt grove eller gentagne tilfælde af konkurssvindel, sådan at 

danske virksomheder og enkeltpersoner bedre kan beskytte sig 

mod konkurssvindlere?” 

 

Svar: 

 

Det er helt afgørende, at reglerne om konkurskarantæne er indrettet på en 

måde, så det er muligt effektivt at sætte ind mod svindlere, selskabstømmere 

og konkursryttere, der skader vores samfund og tilliden til erhvervslivet.  

 

Efter min opfattelse bør private have adgang til oplysningerne i konkurska-

rantæneregisteret, og jeg er derfor klar til at se på alle gode forslag til, hvor-

dan private kan få en sådan adgang.  

 

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

på Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne. I overensstemmelse 

med en tilkendegivelse herom i lovforslaget har Justitsministeriet gennem-

ført en evaluering af reglerne.  

 

Justitsministeriet har i evalueringen bl.a. vurderet, at det bør overvejes, 

hvordan private kan få adgang til oplysningerne i konkurskarantæneregiste-

ret, og ministeriet har derfor anmodet Konkursrådet om at udarbejde et for-

slag til, hvordan private kan få en sådan adgang. 

 

Når Konkursrådet har afsluttet overvejelserne, vil Justitsministeriet gå vi-

dere med forslaget om at give private adgang til oplysningerne i konkurska-

rantæneregisteret samt tage stilling til behovet for en række yderligere æn-

dringer i reglerne om konkurskarantæne, som Konkursrådet tillige er blevet 

anmodet om at vurdere behovet for. Konkursrådet forventes at afslutte over-

vejelserne inden udgangen af juni 2023.  
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