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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka rättsliga konsekvenser som uppstår för 

hyresvärden och gäldenärsföretaget då gäldenärsföretaget underlåter att erlägga hyra under en 

företagsrekonstruktion. Syftet med en företagsrekonstruktion är att gäldenärsföretaget ska 

återfå sin lönsamhet. För att underlätta och öka möjligheterna för att förfarandet ska lyckas 

skyddas gäldenärsföretaget från vissa säraktioner som borgenären kan tänkas vidta. Däribland 

finns ett verkställighetsförbud som innebär att vissa exekutiva åtgärder inte får verkställas 

under tiden som företagsrekonstruktionen pågår. I ett lokalhyresavtal innebär det exempelvis 

att hyresvärden inte kan verkställa en avhysning. Då gäldenärsföretaget underlåter att erlägga 

hyra under förfarandet innebär det ett problem för hyresvärden. Trots att hyresvärden 

rätteligen säger upp hyresavtalet på grund av att gäldenärsföretaget inte presterar begränsas 

hyresvärdens rätt att återfå förfoganderätten över lokalen.  

Vid en konflikt avseende en underlåtenhet att erlägga hyra drabbas båda parter av vissa 

konsekvenser. I jämförelse med gäldenärsföretaget har konsekvenserna i hyresvärdens fall 

visat sig vara mer omfattande under den tid som företagsrekonstruktionen pågår. Hyresgästen 

riskerar att bli avhyst från lokalen och drabbas av ett skadeståndsanspråk då rekonstruktionen 

upphör. Konsekvenserna av att gäldenärsföretaget underlåter att erlägga hyra förskjuts därmed 

bara framåt i tiden.  

Hyresvärden kommer att fråntas mjöligheten att få betalt för lokalen då hyresvärden inte 

kommer att kunna hyra ut den till någon annan om gäldenärsföretaget inte ställer lokalen till 

hyresvärdens förfogande. Även om hyresvärden ges en möjlighet att erhålla skadestånd då 

rekonstruktionen upphör är det vanligt att företagsrekonstruktioner inte lyckas. Om 

rekonstruktionen inte lyckas leder det vanligtvis till att hyresgästen avvecklar sin verksamhet 

genom konkurs. Vid ett konkursförfarande kommer hyresvärdens hyresfordringar och en 

eventuell skadeståndsfordran att bli så kallade oprioriterade fordringar. Hyresvärdens 

möjlighet att erhålla någon utdelning är då begränsad.  
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1. Inledning  

1.1. Introduktion  

Antalet företagsrekonstruktioner i Sverige uppgår årligen till cirka tvåhundra stycken. Siffran 

är relativt låg i jämförelse med antalet konkurser som uppgår till cirka sju tusen stycken per 

år. Men, antalet rekonstruktioner beräknas öka framöver.  Detta är ett gott tecken då en 1

företagsrekonstruktion är att föredra framför avveckling genom konkurs av både 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska skäl.  Ett exempel på samhällsekonomiska skäl 2

utgör företaget Utfors Bredband AB som genomförde en lyckad företagsrekonstruktion år 

2002. Om bolaget istället valt att avveckla verksamheten genom konkurs hade staten behövt 

betala mellan sextio och hundra miljoner för lönegarantiersättningar, sociala avgifter m.m.   3

Alternativet att genomgå en företagsrekonstruktion finns för de företag som har 

betalningssvårigheter med fortfarande är livsdugliga. Syftet är att företagen ska återfå sin 

lönsamhet.  För att en företagsrekonstruktion ska lyckas krävs som utgångspunkt en 4

fungerande lagstiftning. Idag finns vissa oklarheter i den lagstiftning som tillämpas vid en 

rekonstruktion. Då en ökning av antalet företagsrekonstruktioner beräknas äga rum ökar även 

vikten av att de oklarheter som finns klargörs.  

En företagsrekonstruktion innebär att borgenärens rätt i viss mån inskränks för att 

gäldenärsföretaget ska nå en lyckad rekonstruktion. Idag finns det en klar problematik vid 

hyra av lokal då hyresgästen väljer att genomföra en företagsrekonstruktion. Under 

förfarandet finns nämligen ett verkställighetsförbud vilket innebär att hyresvärden inte har 

möjlighet att verkställa ett beslut om avhysning på grund av utebliven hyresbetalning. En 

oförmåga att avhysa en hyresgäst som ej erlägger hyra torde vara problematiskt för en 

hyresvärd vars verksamhet är beroende av hyresintäkter. Frågan uppstår då vilka rättsliga 

konsekvenser som väntar för hyresvärden och gäldenärsföretaget då en sådan konflikt uppstår. 

Är hyresvärden låst i hyresavtalet trots att gäldenärsföretaget inte betalar? Vad händer med 

hyresvärdens hyresfordran då gäldenärsföretaget går i konkurs? 

 SOU 2016:72 del 1, s. 327ff. 1

 Prop. 1995/96:5 s. 54. 2

 Ds 2003:60, s. 21.3

 Tuula, Marie. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar - En jämförande studie av svensk 4

och amerikansk insolvensrätt, s. 468. 
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Även om det innebär en viss risk att bedriva en affärsmässig verksamhet finns ett intresse av 

att belysa de konsekvenser som en hyresvärd kan drabbas av då en hyresgäst genomför en 

företagsrekonstruktion. Uppsatsen ämnar att utreda just denna problematik med fokus på 

hyresvärdens rätt och gäldenärsföretagets skyldighet inom ramen för en företags-

rekonstruktion.   

1.2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna uppsats är främst att undersöka vilka rättsliga konsekvenser det medför för 

hyresvärden och gäldenärsföretaget om gäldenärsföretaget underlåter att erlägga hyra eller 

ställa säkerhet för hyresfordran under en företagsrekonstruktion. Problemet utreds 

huvudsakligen med hänsyn till det verkställighetsförbud som råder under ett 

rekonstruktionsförfarande och den förmånsrätt som tillämpas då gäldenärsföretaget avvecklar 

sin verksamhet genom konkurs.     

För att konkretisera detta syfte kommer uppsatsen huvudsakligen att besvara följande 

frågeställningar: 

-Vilka blir konsekvenserna för hyresvärden om gäldenärsföretaget utnyttjar en lokal under 

rekonstruktionstiden utan att erlägga hyra?  

-Kan gäldenärens underlåtenhet att erlägga hyra leda till att företagsrekonstruktionen upphör? 

1.3. Metod och material  

1.3.1. Metod  

Val av metod är mycket centralt för att resultatet med uppsatsen ska bli så tillförlitligt som 

möjligt. Det är metoden som styr både valet av material och hur materialet ska hanteras.  5

Denna uppsats ämnar främst att undersöka vad som är gällande rätt med utgångspunkt i 

gällande lagstiftning. Den metod som bäst lämpar sig vid en sådan utredning är den 

rättsdogmatiska metoden. Metoden innebär att lagstiftningen ska tolkas och tydliggöras för att 

 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 39ff.5
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kunna klargöra vad den gällande rätten är och hur den ska tillämpas.  Syftet med den 6

rättsdogmatiska metoden är rättslig problemlösning. Detta sker huvudsakligen genom att 

systematiskt söka efter svaret på problemet i de allmänt accepterade rättskällorna som 

huvudsakligen utgörs av lagstiftning, lagförarbeten samt rättspraxis.  Hierarkin som råder 7

bland rättskällorna har stor betydelse då de i vissa fall kan vara motsägande.  Metodens 8

systematik vid källhantering innebär därför att följa normhierarkin där lagstiftning väger 

tyngst, följt av lagförarbeten, rättspraxis och slutligen doktrin.  9

1.3.2. Material  

Liksom angavs vid beskrivningen av tillämplig metod är utgångspunkten i det material som 

används tillämplig lagstiftning. Vid företagsrekonstruktioner är det främst FRekL som reglerar 

förfarandet. Bestämmelserna i lagen är i vissa fall vaga och svårtolkade vilket innebär att 

lagförarbeten i stor mån kommer att tillämpas för att klargöra lagens syftet och hur 

bestämmelserna bör tolkas. Det finns viss rättspraxis som är aktuell i ämnet, men doktrinen 

kommer att få en relativt stor roll då det finns flera framstående författare inom ämnet och den 

problematik som hör därtill. Framför allt är det litteratur av professor Annina H Persson, 

professor Marie Karlsson-Tuula, lagman Mikael Mellqvist  samt f.d. hovrättslagman Trygve 10

Hellners  som kommer att tillämpas.  11

Det bör tydliggöras att den omfattande tillämpningen av doktrin medför en viss risk. Det är 

möjligt för författarna att väva in vissa subjektiva inslag i texten i form av egna tolkningar och 

värderingar. Detta medför att texten inte blir lika objektiv och värdefull då problemlösning 

sker med en tillämpning av doktrin som vid en tillämpning av rättspraxis. Det är av vikt att 

genomgående vara medveten om att de slutsatser som baseras på doktrin inte är slutgiltiga.  

 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 6

 Korling, Fredric (red.). Zamboni, Mauro (red.). Juridisk metodlära, s. 21. 7

 Peczenik, Aleksander. Juridikens metodproblem, s. 48ff.8

 Leijonhufvud, Madeleine m.fl. Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 93.9

 Mikael Mellqvist är även hedersdoktor vid Uppsala Universitet.  10

 Trygve Hellners är även hedersdoktor vid Lunds Universitet. 11
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1.4. Avgränsningar  

Utgångspunkten i framställningen är att det rör sig om ett lokalhyresavtal som löper på viss 

tid med en automatisk förlängning då avtalet ej sägs upp. Detta innebär i praktiken att avtalet 

löper tillsvidare, det vill säga är ett varaktigt avtal. Ännu en utgångspunkt är att 

gäldenärsföretaget är i dröjsmål med hyresbetalningar innan beslut om företagsrekonstruktion 

fattas av rätten.  

Rekonstruktörens eventuella skadeståndsansvar kommer inte att beröras och detsamma gäller 

det bolagsrättsliga perspektivet. Detta innebär främst att styrelsens och VD:s ansvar enligt 

ABL kommer att utelämnas. 

Utgångspunkten är att uppsatsen ska baseras på ett de lege lata resonemang. Detta innebär att 

fokus kommer att ligga på att klargöra gällande rätt utan någon närmare hantering av hur 

lagstiftningen bör utformas. Dock kommer uppsatsen att avslutas med ett de lega ferenda 

resonemang kopplat till ett nyss utkommet betänkande.   12

2. Företagsrekonstruktion  

2.1. Rekonstruktionsprocessen 

Företagsrekonstruktion är ett förfarande som kan inledas då en näringsidkare  har betalnings-13

svårigheter men vars rörelse kan återfå sin livskraft genom vissa omstruktureringar.  14

Förfarandet syftar till att återställa lönsamheten i företaget.  Ett starkt argument till varför 15

företag har givits möjlighet att rekonstruera företaget istället för att avveckla det grundar sig 

både i ett samhällsekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv.  Att genomföra en 16

företagsrekonstruktion innan  företaget hamnar på obestånd och blir konkursmässigt minskar 17

 SOU 2016:72 del 1-2 publicerades år 2016 och berör just problematiken med hyra under rekonstruktion samt 12

förslag på vissa lösningar. 
 Begreppet näringsidkare ska enligt prop. 1995/96:5 tolkas vidsträckt. Karlsson-Tuula menar att 13

utgångspunkten för tolkning av begreppet är att gäldenären aktivt bedriver sin verksamhet. Karlsson-Tuula, 
Marie. Gäldenärens avtal - vid företagsrekonstruktion och konkurs, s. 41f. 

 H Persson, Annina. Karlsson-Tuula, Marie. Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 18.  14

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 119.15

 Prop. 1995/96:5 s. 54. 16

 Observera vikten av att ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in i tid. Det ska ske innan dess att företaget 17

hamnar på obestånd. 
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risken för den kapitalförstöring  som uppstår vid en avveckling vilket gynnar gäldenärs-18

företaget såväl som borgenärer och samhället i stort.   19

Vid företagsrekonstruktion tillämpas i första hand FRekL. Förfarandet inleds med att 

gäldenären själv eller en borgenär  lämnar in en ansökan om att inleda en företags-20

rekonstruktion hos behörig  tingsrätt, 2 kap. 1 § 1 st. FRekL. När gäldenären lämnat in 21

ansökan kan rätten genast ta ett beslut om en rekonstruktion ska beviljas eller ej. För att 

ansökan ska beviljas krävs att gäldenären har betalningssvårigheter  samt att det finns en 22

skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås, 2 kap. 6 § 1-2 st. 

FRekL. Är det istället en borgenär som lämnar in ansökan kallar tingsrätten till ett 

sammanträde där samtliga borgenärer får möjlighet att delta. Sammanträdet ska enligt 2 kap. 

10 § 2 st. FRekL äga rum inom tre veckor från dagen då tingsrätten fattat sitt beslut. Vid 

borgenärssammanträdet har borgenärerna givits ett visst inflytande.  De får tillfälle att 23

granska gäldenärens ekonomi och sedan uttala sig om huruvida de anser att företags-

rekonstruktionen ska fortsätta, 2 kap. 16 § 1 st. FRekL.    

I samband med med att ansökan om företagsrekonstruktion beviljas inträder en 

betalningsinställelse. Rättsverkningen är inte direkt reglerad i FRekL men framgår indirekt av 

2 kap. 15 § 1 st.  Betalningsinställelse innebär att gäldenärsföretaget ställer in framtida 24

betalningar  till sina fordringsägare.  Gäldenärsföretagets tillgångar och skulder ska istället 25

vid denna tidpunkt ”frysas” och läsas av.  Betalningsinställelsen syftar bland annat till att 26

säkra gäldenärsföretagets tillgångar och förhindra risken att en borgenär felaktigt får betalt 

innan någon annan.  27

 I artikeln ”En ny insolvensbalk?”, s. 40 anges vissa exempel på sådan kapitalförstöring, såsom dålig utdelning 18

till oprioriterade fordringsägare, kostnader för lönegarantier, kostnader för staten i form av uteblivna intäkter för 
skatter, kostnader för konkursförvaltare osv. 

 Prop. 1995/96:5 s. 54. 19

 Då borgenär ingivit ansökan till TR måste gäldenären medge denna för att ansökan ska kunna bifallas, 2 kap. 6 20

§ 3 st. FrekL. 
 Behörig tingsrätt är den där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet, 2 21

kap. 1 § 1 st. FrekL. 
 Eller att en sådan oförmåga att betala företagets skulder inträder inom kort, 2 kap. 6 § 1 st. FrekL. 22

 H Persson, Annina. Karlsson-Tuula, Marie. Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 29. 23

 Tuula, Marie. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar - En jämförande studie av svensk 24

och amerikansk insolvensrätt, s. 482f. 
 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 113.25

 Tuula, Marie. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar - En jämförande studie av svensk 26

och amerikansk insolvensrätt, s. 482f. 
 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 113.27

�5



När beslut om företagsrekonstruktion har fattats ska rätten utse en rekonstruktör  enligt 1 28

kap. 2 § 1 st.  FRekL. Rekonstruktörens uppgift är främst att undersöka gäldenärens 

verksamhet och se om och hur den kan återfå sin livskraft. Rekonstruktören ska också 

undersöka om det är möjligt att nå en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna.  29

Rekonstruktören ska slutligen enligt 2 kap. 11 § 1 st. FRekL upprätta en rekonstruktionsplan. 

Rekonstruktionsplanen ska upprättas i samråd med gäldenärsföretaget och ska främst 

innehålla en redovisning av företagets ekonomiska ställning samt förslag på hur 

rekonstruktionen ska lyckas.  Rekonstruktören agerar främst rådgivare åt gäldenärsföretaget 30

då företaget i huvudsak behåller rådigheten över sin egendom.   31

Den ekonomiska uppgörelse å gäldenärens vägnar som rekonstruktören ska försöka att 

upprätta är i första hand ett underhandsackord vilket är en frivillig och formlös 

överenskommelse med borgenärerna att skriva ned fordringarna.  Om ett underhandsackord 32

inte är möjligt kan gäldenären, enligt 3 kap. FRekL, begära att rätten beslutar om en 

förhandling om offentligt ackord. 

2.2. Underhandsackord och offentligt ackord  

Rekonstruktörens uppgift att förhandla om ett offentligt ackord med gäldenärsföretagets 

borgenärer är lagstadgat i 1 kap. 2 § 1 st. FRekL. Uppgörelsen benämns i förarbetena som en 

finansiell rekonstruktion och kan ske antingen genom ett underhandsackord eller genom ett 

offentligt ackord.  En sådan uppgörelse om hur de existerande skulderna ska betalas är en del 33

i hur gäldenärsföretaget ska återfå sin livskraft och sin lönsamhet.  Om en frivillig 34

uppgörelse inte nås kan en process om offentligt ackord inledas genom att gäldenärsföretaget 

 Rekonstruktören ska ha vissa behövliga kvalifikationer. Enligt 2:11 FrekL ska denne ha den särskilda insikt 28

och erfarenhet som uppdraget kräver, borgenärernas förtroende samt vara i övrigt lämplig för uppdraget. 
Rekonstruktören ska även enligt Prop. 1995/96:5 s. 102f. kunna bedöma de affärsmässiga förutsättningarna för 
att kunna åtgärda problemen i företaget. Det anges även på s. 184 att det bör vara en högre tjänsteman vid 
ackordscentralen alt. en advokat ur konkursförvaltarkretsar. 

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. SvJT. Anm. Lagen om företagsrekonstruktion, En kommentar, Norstedts 29

Juridik, Stockholm 1997, 294 s, s. 376.  
 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 123f. 30

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 22ff. 31

 Ibid, s. 157.32

 Dock finns det inget krav på att en företagsrekonstruktion ska avslutas med en sådan uppgörelse. Förfarandet 33

kan även avslutas med att borgenärerna godtar att ett annat företag övertar gäldenärsföretagets skulder och 
tillgångar i samband med en överlåtelse av rörelsen.

 Prop. 1995/96:5 s. 173. 34
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begär detta hos rätten som då beslutar om ackordsförhandling, 3 kap. 1 § 1 st. FRekL.  Till 35

skillnad mot den frivilliga uppgörelsen innebär ett offentligt ackord istället en formbunden 

uppgörelse med visst inslag av tvång.  Det är nämligen en viss majoritet som avgör huruvida 36

ett offentligt ackordsförslag ska godtas. De borgenärer som inte röstar för förslaget kommer 

ändock att bli bundna av och tvingas att godta det offentliga ackordet och skriva ned sina 

fordringar.   37

De fordringar som omfattas av det offentliga ackordet är enligt 3 kap. 3 § 1 st. FRekL de som 

uppkommit före tidpunkten för ansökan om företagsrekonstruktion. Fordringsägare som 

innehar en kvittnings- eller förmånsrätt har i huvudsak ej rätt att delta vid ackords-

förhandlingen. Det är de oprioriterade fordringsägarna enligt 18 § FRL som deltar vid 

förhandlingen om det offentliga ackordet.  Vid förhandlingen röstar borgenärerna om 38

ackordsförslaget ska bifallas. Vilken majoritet som krävs är beroende av ackordsförslaget, 3 

kap. 4 § FRekL. När det offentliga ackordet är fastställt av domstol är det bindande för 

samtliga borgenärer; såväl kända som okända.  39

3. Verkställighet under företagsrekonstruktionen  

3.1. Verkställighetsförbudet i 2 kap. 17 § FRekL  

För att en företagsrekonstruktion ska vara möjlig att genomföra har lagstiftaren valt att införa 

vissa skyddsregler.  I 2 kap. 17 § FrekL finns en bestämmelse som reglerar exekutiva 40

åtgärder under tiden som företagsrekonstruktionen pågår. Denna bestämmelse uttrycker ett 

skydd mot vissa säraktioner som kan tänkas utföras av borgenären då det tydligt framkommer 

att gäldenärsföretaget har betalningssvårigheter.  Huvudregeln enligt 2 kap. 17 § är att 41

utmätning eller annan verkställighet  enligt UB inte får äga rum mot gäldenärsföretaget 42

under den tid som företagskonstruktionen pågår. Exempel på sådan annan verkställighet är 

 Enligt 8 § FrekF är det tingsrätten som hanterar begäran om ackordsförhandling. 35

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 157.36

 Riksskatteverket. Wilhelmsson, Arne m.fl. Konkurs, företagsrekonstruktion & ackord, s. 257. 37

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 128. 38

 Prop. 1995/96:5 s. 208. 39

 H Persson, Annina. Karlsson-Tuula, Marie. Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 93.40

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 106. 41

 Observera dock undantaget att verkställighet, enligt samma stycke, får ske för fordran för vilken borgenär har 42

handpanträtt eller retentionsrätt samt fordran som avser underhållsbidrag.  
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avhysning enligt 16 kap. UB samt handräckning enligt AvbetKöpL.  Det bör dock poängteras 43

att verkställighetsförbudet inte hindrar en borgenär från att erhålla en dom på exempelvis 

gäldenärsföretagets betalningsskyldighet enligt LBfH. Innebörden av 2 kap. 17 § FrekL är att 

exekutionstiteln ej får verkställas.   44

3.2. Verkställighet vid lokalhyra  

På grund av det gällande verkställighetsförbudet enligt 2 kap. 17 § FRekL är det som 

huvudregel  inte möjligt för en hyresvärd att genom avhysning få bort gäldenärsföretaget från 

en hyrd lokal där rörelsen bedrivs under den tid som företagsrekonstruktionen pågår. Förbudet 

mot att verkställa en avhysning gäller även om gäldenärens oförmåga att erlägga hyra har 

resulterat i en berättigad hävningsrätt hos hyresvärden.  45

Om gäldenärsföretaget inte erlägger hyran under den tid som rekonstruktionen pågår uppstår 

en problematisk situation för hyresvärden. I 2 kap. 20 § 2 st. FRekL anges att 

gäldenärsföretaget ska fullgöra sina prestationer enligt avtalet, alternativt ställa säkerhet för 

dessa. Om gäldenärsföretaget inte fullgör sina skyldigheter enligt hyresavtalet erhåller 

motparten en rätt att häva avtalet. Enligt huvudregeln i 2 kap. 17 § FRekL har hyresvärden 

dock ingen möjlighet att verkställa ett beslut om avhysning då gäldenärsföretaget inte ställer 

lokalen till hyresvärdens förfogande. Oförmågan att verkställa en avhysning bör leda till att 

hyresvärden hamnar i en ogynnsam ekonomisk sits. Det bör vara särskilt ogynnsamt då 

gäldenärsföretaget inte heller betalade de förfallna hyrorna för tiden innan rekonstruktions-

förfarandet inleddes.  

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § FRekL torde innebära att hyresvärden är ämnad att gå till rätten 

och erhålla en dom för att sedan vänta på att företagsrekonstruktionen ska avslutas och vid 

denna tidpunkt få avhysningen verkställd. Den tid som en företagsrekonstruktion pågår kan 

dock variera. Utgångspunkten är att förfarandet ska pågå i tre månader, 4 kap. 8 § 1 st. 

FRekL. Det finns dock möjlighet att få rekonstruktionen förlängd med tre månader i taget i 

upp till ett år, 4 kap. 8 § 2 st. FRekL. Möjligheten till förlängning torde innebära att 

hyresvärden rent teoretiskt riskerar att bli låst i upp till ett år innan en avhysning kan 

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 107. 43

 SOU 2001:80, s. 78. 44

 Prop. 1995/96:5 s. 194. 45
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verkställas. En sådan situation bör kunna leda till vissa ekonomiska förluster för hyresvärden 

som inte kan hyra ut lokalen eller kräva betalt av gäldenärsföretaget.   46

4. Gäldenärsföretagets rättigheter och skyldigheter under rekonstruktionen 

4.1. Gäldenärsföretagets skyldigheter  

4.1.1. Moratorium 

Per dagen för beslutet om företagsrekonstruktion ska gäldenärsföretagets tillgångar och 

skulder ”frysas”. Anledningen till en sådan ”frysning” är att de skulder som uppkommit innan 

företagsrekonstruktionen beviljats inte får betalas. Det har att göra med att ingen borgenär ska 

erhålla en bättre rätt till ersättning än någon annan.  Vid en rekonstruktion tillämpas den så 47

kallade likhetsprincipen vilket innebär att förlusten vid en eventuell konkurs ska bäras 

proportionerligt i relation till storleken på var borgenärs fordran på gäldenärsföretaget.  48

Under rekonstruktionen erhåller gäldenärsföretaget ett visst rådrum vad beträffar företagets 

skulder som uppkommit innan rekonstruktionsförfarandet inleddes. Företagsrekonstruktionen 

innefattar ett moratorium vilket innebär ett betalningsanstånd beträffande de skulder som 

uppkommit innan rekonstruktionen inleddes samt ett skydd mot säraktioner  från 49

borgenärernas sida.  Skulderna som uppkommit innan beslutet om företagsrekonstruktion ska 50

istället vara en del i ett eventuellt ackord.  Om ett ackord inte antas av borgenärerna kan de 51

äldre förfallna fordringarna göras gällande då rekonstruktionen upphör .   52 53

4.1.2. Gäldenärsföretagets lydnadsplikt samt krav på samtycke 

Under en företagsrekonstruktion har gäldenärsföretaget vissa skyldigheter gentemot 

rekonstruktören. Den främsta skyldigheten är en lydnadsplikt som stadgas i 2 kap. 14 § 2 st. 

FRekL. Lydnadsplikten innebär att gäldenärsföretaget måste följa rekonstruktörens 

anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas. Gäldenärsföretaget har även en skyldighet att 

 Diskussionen avseende hyresvärdens valmöjligheter vid denna situationen kommer att fortsätta i avsnitt 3.1. 46

 Danhard, Erik. KonkursArbetsrätt - om arbetsrätt ovh lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion, s. 47

40. 
 H Persson, Annina. Karlsson-Tuula, Marie. Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 114. 48

 Verkställighetsförbudet kommer att diskuteras ytterligare i avsnitt 2.3. 49

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 21. 50

Ibid, s. 100. 51

 Företagsrekonstruktionen avslutas då den lyckas eller då företaget väljer att avveckla verksamheten genom 52

konkurs. 
 Prop. 1995/96:5 s. 197. 53
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inhämta rekonstruktörens samtycke vid ex. betalning av skulder och åtagande av nya 

förpliktelser, 2 kap. 15  § FRekL. Gäldenärsföretaget behöver också rekonstruktörens 

samtycke då bolaget ska avgöra vilka av de existerande avtalen som ska fullföljas, 2 kap. 20 § 

1 st. FRekL. Borgenärerna i de avtal som rekonstruktören inte anser bör fullföljas erhåller en 

hävningsrätt. Borgenären får möjlighet att själv avgöra huruvida avtalet ska fortsätta löpa 

under rekonstruktionen trots de risker som medföljer, alternativt om avtalet ska sägas upp.  54

Orsaken till att gäldenärsföretagets handlingskapacitet har begränsat har sin grund i att 

lagstiftaren valt att säkerställa att gäldenärsföretaget genomför rekonstruktionen på ett sätt 

som rekonstruktören anser optimalt för att uppnå företagsrekonstruktionens syfte. Då 

rekonstruktören även har en skyldighet att tillvarata borgenärernas intresse är en sådan 

begränsning ett sätt att kontrollera att rekonstruktionen utförs på ett godtagbart vis.   55

FRekL reglerar tydligt vad som ska ske med de avtal som gäldenärsföretaget ingick innan 

rekonstruktionen inleddes. Lagen behandlar dock inte vad som gäller för de avtal som ingås 

under själva rekonstruktionsförfarandet.  I förarbetena till lagen anges att det efter ett beslut 56

om företagsrekonstruktion inte är troligt att andra företag är villiga att ingå avtal med 

gäldenärsföretaget på grund av den risk som oprioriterade fordringar innebär.  En stor risk är 57

att det vid konkurs inte finns några likvida medel kvar då de prioriterade borgenärerna erhållit 

sin utdelning.  Att ett företag skulle ingå ett avtal med gäldenärsföretaget som har erkända 58

betalningssvårigheter är därför relativt otroligt. Trots det har gäldenärsföretaget ofta ett behov 

av att ingå nya avtal för att rekonstruktionen ska lyckas.  Med anledning av 59

gäldenärsföretagets behov har det införts en bestämmelse i FRL som stadgar att fordringar 

som grundar sig på ett avtal som ingås under företagsrekonstruktionen erhåller en bästa 

allmän förmånsrätt vid en framtida konkurs, 10 § p. 4 FRL. Det klargörs dock i förarbetena att 

denna bestämmelse om allmän förmånsrätt inte omfattar hyresfordringar som uppkommer 

under rekonstruktionen.     60

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 128f. 54

 Tuula, Marie. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar - En jämförande studie av svensk 55

och amerikansk insolvensrätt, s. 480. 
 H Persson, Annina. Karlsson-Tuula, Marie. Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 122. 56

 Prop. 1995/96:5, s. 131f.  57

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 73. 58

 Prop. 1995/96:5, s. 131f.  59

Ibid, s. 227. 60

�10



4.2. Kontantprincipen vid företagsrekonstruktion 

4.2.1. Betydelsen av kontantprincipen  

Huvudregeln vid nya avtal som uppkommer under företagsrekonstruktionen är att den så 

kallade kontantprincipen ska tillämpas. Principen innebär att alla prestationer som tillfaller 

gäldenärsföretaget ska betalas kontant.  Att betalningen som regel ska ske zug-um-zug torde 61

ha sin grund i den risk som finns med att prestera gentemot ett företag som har 

betalningssvårigheter. Rimligtvis vill en borgenär säkra sin rätt till betalning omedelbart 

istället för att få en fordran på det rekonstruerande företaget.  

En rimlig slutsats är att en tillämpning av kontantprincipen under rekonstruktionsförfarandet 

leder till att de borgenärer som ingår nya avtal med gäldenärsföretaget inte ska behöva riskera 

sina fordringar. Principen bör leda till att aktörer på marknaden vågar prestera gentemot 

gäldenärsföretaget vilket är av stor betydelse för att företagsrekonstruktionen ska lyckas.  

4.2.2. Kontantprincipen vid lokalhyra 

I anknytning till ämnet uppstår frågan vad lokalhyra är för typ av avtal. Är det en förpliktelse 

som uppkommit innan eller efter beslutet om rekonstruktion? Svaret bör leda till huruvida 

kontant-principen är tillämplig på avtalet eller ej, då kontantprincipen tillämpas på avtal som 

uppkommer under företagsrekonstruktionen. Generellt när det gäller hyresavtal erläggs hyran 

kontant i förtid.  Det bör vara relativt ovanligt att hyresgästen erhåller en kredit avseende de 62

löpande hyresfordringarna. Vid lokalhyresavtal har dock parterna erhållit friheten att själva 

bestämma när hyran ska erläggas, 12 kap. 20 § JB.  Huruvida kontantprincipen ska tillämpas 63

bör därför vara beroende av villkoren i parternas hyresavtal. Om hyran ska erläggas för längre 

tidsperioder än en månad i taget torde  principen tillämpas och hyran erläggas månadsvis. I 

övriga fall bör någon större skillnad inte ske oavsett om principen tillämpas eller ej.  

Om ett tidigare ingånget lokalhyresavtal anses resultera i förpliktelser som uppstår under 

rekonstruktionen bör kontantprincipen tillämpas på så vis som anförts ovan. Om en 

förpliktelse att erlägga hyra under företagsrekonstruktionen inte anses vara en förpliktelse 

 Prop. 1995/96:5, s. 191. 61

 Cederstierna, Nils. Karpov Group, Lagkommentar 12 kap. 20 § jordabalk (1970:994) not 622.  62

 Ibid. 63
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som är uppkommen under rekonstruktionen bör villkoren i lokalhyresavtalet förbli 

oförändrade, med beaktande av att hyran ska erläggas i förtid.   

4.3.  Erläggande av hyra innan och efter beslut om företagsrekonstruktion  

4.3.1. Allmänt om 2 kap. 20 § FRekL 

Utgångspunkten vid ett inlett förfarande om företagsrekonstruktion är att befintliga 

avtalsförhållanden inte ska påverkas.  Med huvudregeln följer dock vissa undantag. Det är 64

främst 2 kap. 20 § FRekL som reglerar gäldenärens avtalsförhållanden då en 

företagsrekonstruktion inleds. För att bestämmelsen ska vara tillämplig ska avtalet ha ingåtts 

innan rekonstruktionen inleddes och gäldenärsföretaget ska ha varit i dröjsmål  eller befarat 65

dröjsmål innan denna tidpunkt.  Borgenären ska således ha erhållit en hävningsrätt innan 66

företagsrekonstruktionen beviljades, men underlåtit att påkalla den.   67

Trots att huvudregeln innebär att existerande avtal inte ska påverkas har lagstiftaren valt att 

införa undantag i FRekL för att underlätta rekonstruktionen.  Då ett rekonstruktions-68

förfarande har inletts ska rekonstruktören i samråd med gäldenärsföretaget avgöra vilka avtal 

som ska fullföljas under rekonstruktionen, 2 kap. 20 § 1 st. FrekL. Motparten i de avtal som 

rekonstruktören och gäldenärsföretaget inte önskar fullgöra erhåller en hävningsrätt, 2 kap. 20 

§ 3 st. FRekL. De får själva avgöra om de önskar fullgöra avtalet eller ej med hänsyn till de 

risker som en företagsrekonstruktion medför.  69

Då gäldenärsföretaget meddelar motparten i ett redan ingånget avtal att avtalet ska fullföljas 

under rekonstruktionen tillerkänns gäldenärsföretaget ett betalningsanstånd med de skulder 

som uppkommit innan rekonstruktionen. Ett så kallat hävningshinder inträder.  Ett sådant 70

hinder innebär att fordringsägaren fråntas rätten att häva avtalet på grund av det dröjsmål som 

 Prop. 1995/96:5, s. 196. 64

 Huruvida dröjsmålet är hävningsgrundande är beroende av parternas egna avtalshandling. Är det inte reglerat i 65

parternas avtal tillämpas diapositiv rätt. KöpL regler om dröjsmål tillämpas vid köp men bör även kunna 
tillämpas analogt på andra typer av avtal.  

 Observera att det endast gäller dröjsmål. Vid andra avtalsbrott såsom fel kvarstår hävningsrätten. 66

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 125. 67

 Tuula, Marie. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar - En jämförande studie av svensk 68

och amerikansk insolvensrätt, s. 493. 
 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 128f. 69

Ibid, s.128f. 70
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uppstått innan rekonstruktionen inleddes, 2 kap. 20 § 1 st. FRekL. För att motparten ska 

fortsätta att prestera under rekonstruktionen krävs dock att gäldenärsföretaget presterar 

avtalsenligt.  Om gäldenärs-företaget inte fullgör sina förpliktelser alternativt ställer någon 71

form av säkerhet erhåller motparten en hävningsrätt, 2 kap. 20 § 2 st. FRekL.  Regleringen i 2 

kap. 20 § FRekL är tvingande till förmån för gäldenären.  Bestämmelsen är tillämplig på alla 72

avtal förutom anställningsavtal.   73

4.3.2. Tillämpning av 2 kap. 20 § FRekL vid lokalhyra 

Gäldenärsföretagets rätt att fullfölja ett lokalhyresavtal består oavsett om gäldenärsföretaget 

underlåtit att betala hyran under tiden före det att rekonstruktionen inleddes. Detta är fallet 

även om hyresvärden på grund av dröjsmålet har erhållit en hävningsrätt enligt 12 kap. 42 § 1 

st. 2 p. JB. Dröjsmål med erläggande av hyra innebär enligt JB’s regler att hyresrätten är 

förverkad och leder till att hyresvärden erhåller en rätt att säga upp avtalet till omedelbart 

upphörande.  En tillämpning av bestämmelsen i 2 kap. 20 § utgör en inskränkning i den 74

annars gällande hävningsrätten som inträder på grund av dröjsmål vid lokalhyresavtal.  75

Om avtalet fullföljs är gäldenärsföretaget skyldigt att vid tiden för fullgörelse och på 

motpartens begäran erlägga hyran alternativt i vissa fall ställa säkerhet  för den, 2 kap. 20 § 2 76

st. 1 p. FRekL. Bestämmelsen utgör en skyddsregel ämnad att skydda borgenären från de 

risker som finns på grund av att gäldenärsföretagets betalningsduglighet kan vara oviss under 

rekonstruktionstiden.  Gäldenärsföretaget är skyldig att erlägga hyran i förtid oavsett hur 77

avtalet sett ut tidigare.   78

Hävningshindret i 2 kap. 20 § tillämpas endast då gäldenärsföretaget inte erlagt hyran för 

tiden innan företagsrekonstruktionen inleddes. Bestämmelse hindrar inte borgenären från att 

 Tuula, Marie. Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar - En jämförande studie av svensk 71

och amerikansk insolvensrätt, s. 495.
Ibid, s. 494. 72

 Prop. 1995/96:5, s. 196. 73

 Cederstierna, Nils. Karpov Group, Lagkommentar 12 kap. 42 § jordabalk (1970:994) not 720. 74

 Prop. 1995/96:5, s. 196. 75

 Säkerheten ska ställas utan oskäligt uppehåll och måste självklart vara godtagbar. I förarbetena anges 76

bankgaranti, borgensförbindelse och pantförskrivning som exempel på godtagbar säkerhet, prop. 1995/96:5 s. 
199.  

 Prop. 1995/96:5 s. 199.77

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 140f. 78
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häva loka lhyresav ta le t då gä ldenärs fö re tage t in te e r l ägger hyra under 

rekonstruktionsförfarandet. Det vill säga, om gäldenärsföretaget inte erlägger hyran under 

rekonstruktionen erhåller hyresvärden en hävningsrätt.   79

Slutligen bör klargöras att inskränkningen i borgenärens hävningsrätt som stadgas i 2 kap. 20 

§ 1 st. FRekL inte gäller då hyresvärden på grund av dröjsmål har sagt upp hyresavtalet innan 

beslut om företagsrekonstruktion meddelades. Uppsägningen är då giltig.   80

5. Följder vid utebliven hyresbetalning  

5.1. Är verkställighet ändock en möjlighet?  

Med beaktande av verkställighetsförbudet i 2 kap. 17 § FRekL framhävs hyresvärdens 

oförmånliga position då gäldenärsföretaget inte fullgör sin skyldighet att erlägga hyra under 

rekonstruktionen. Trots att hyresvärden erhåller en hävningsrätt enligt 2 kap. 20 § FRekL 

finns det ingen möjlighet att verkställa en avhysning. Lagstiftaren har dock valt att införa ett 

undantag till verkställighets-förbudet. I 2 kap. 18 § FRekL finns en bestämmelse som stadgar 

att om det finns särskilda skäl att befara att gäldenären sätter borgenärens rätt i fara kan rätten 

besluta om lämplig åtgärd utan hinder av 2 kap. 17 § FRekL. Frågan uppstår då huruvida en 

underlåtenhet att erlägga hyra men samtidigt nyttja lokalen är att sätta borgenärens rätt i fara.  

I förarbetena anges exempel på situationer när bestämmelsen bör tillämpas och därmed bryta 

gäldenärsföretagets skydd enligt 2 kap. 17 § FRekL. Det kan vara då gäldenärsföretaget 

befaras underlåta att vidta vissa åtgärder alternativt åtgärder som gäldenärsföretaget kan 

befaras vidta. Dessa åtgärder kan vara både med eller utan rekonstruktörens samtycke.  I 81

förarbetena anges att en sådan åtgärd kan vara att sälja egendom som gäldenärsföretaget inte 

har full äganderätt till.  De civilprocessuella säkerhetsåtgärder som kan bli aktuella vid ett 82

sådant rättsligt förfarande är av samma slag som kan beslutas enligt 15 kap. 3 § RB.   Enligt 83

15 kap. 3 § RB är sådana säkerhetsåtgärder ex. förbud vid vite att utöva viss verksamhet, 

förbud att företa viss handling alternativt att sätta viss egendom under särskild förvaltning. 

 Prop. 1995/96:5 s. 198. 79

 Ibid, s. 198. 80

 Prop. 1995/96:5, s. 195. 81

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 108f. 82

 Prop. 1995/96:5 s. 195. 83
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Gäldenärsföretaget kan alltså i viss mån fråntas sin rådighet. Enligt doktrinen bör undantaget i 

2 kap. 18 § FRekL tillämpas mycket restriktivt. Då gäldenärsföretaget inte längre medverkar 

lojalt i företagsrekonstruktionen är det mer aktuellt att ansöka om förfarandets upphörande.    84

Hur påtagligt hyresvärdens rätt är i fara bör vara beroende av det individuella 

hyresförhållandet och faktorer som hör därtill. När en avhysning är aktuell har hyresvärden 

rätteligen hävt avtalet och vill därav återfå tillgången till sin lokal. Att hyresvärden inte återfår 

tillgång till sin lokal är en inskränkning i dennes rätt. En företagsrekonstruktion pågår dock 

under en begränsad tid. Om rekonstruktören inte medverkar lojalt under förfarandet torde 

rätten välja att inte förlänga rekonstruktionen enligt 4 kap. 8 § FRekL. Hyresvärdens rätt till 

sin lokal är inte i sådan fara att den är bestående och att hyresvärden aldrig kommer att återfå 

den. Hyresvärdens fara för sin rätt är tillfällig och inte lika inskränkande som den fara som 

beskrivs i förarbetena då gäldenärsföretaget säljer egendom som företaget inte har 

äganderätten till. En slutsats är därmed att undantaget från verkställigheten i 2 kap. 18 § 

FRekL inte som huvudregel bör tillämpas för att få en avhysning verkställd. Faran för 

hyresvärdens rätt torde inte vara tillräckligt för att rätten ska bryta igenom gäldenärsföretagets 

skydd enligt 2 kap. 17 § FrekL.   

5.2. Ersättningsskyldighet  

Det har nu konstaterats att avhysning troligtvis inte är möjligt under företagsrekonstruktionen. 

Det innebär att borgenärens säkerhet  som normalt uppstår vid en berättigad hävning inte 85

uppstår vid lokalhyra.  

Enligt JB’s bestämmelser avseende lokalhyra anses hyresrätten förverkad då hyresgästen 

dröjer mer än två vardagar efter förfallodagen med att erlägga hyran, 12 kap. 42 § 1 st. 2 p. 

JB. Då hyresrätten är förverkad blir hyresvärden berättigad att säga upp hyresavtalet till 

omedelbart upphörande så länge rättelse inte sker enligt 12 kap. 43 § 1 st. JB eller hyran 

betalas enligt 12 kap. 44 § JB.   I det fall då hyresgästen är föremål för en 86

företagsrekonstruktion erhåller hyresvärden istället en direkt hävningsrätt genom 

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 109f. 84

 Borgenären erhåller normalt säkerhet då denne vid hävning håller inne framtida prestationer. Vid lokalhyra är 85

detta inte möjligt då borgenären, på grund av verkställighetsförbudet, måste fortsätta att tillhandahålla lokalen. 
 Cederstierna, Nils. Karnov Group, Lagkommentar 12 kap. 42 § jordabalk (1970:994) not 720. 86
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bestämmelsen i 2 kap. 20 § 1 st. FRekL. Gäldenärsföretaget ska prestera då företaget i samråd 

med rekonstruktören har begärt att hyresavtalet ska fullföljas. Om borgenären under 

företagsrekonstruktionen genom hävningsrätten i 2 kap. 20 § 1 st. FRekL häver 

lokalhyresavtalet på grund av dröjsmål med betalning bör det enligt doktrinen resultera i en 

skadeståndsfordran.   87

Då ett konkursbo olovligen nyttjar en hyreslokal har fastslagits i NJA 2007 s. 519  att en 88

ersättningsskyldighet uppstår på grund av att hyresvärden själv inte kunnat använda lokalen. I 

domskälen hänvisar HD till NJA 1993 s. 13  där rätten slog fast att den som utnyttjar en lokal 89

utan avtalsstöd skulle utge ersättning till fastighetsägaren som motsvarade en skälig hyra. HD 

anger även att denna slutsats är grundad på allmänna förmögenhetsrättsliga principer om 

obehörig vinst.  90

Det kan därmed konstateras att det i rättspraxis har fastslagits att principen om obehörig vinst 

är en allmän förmögenhetsrättslig princip som tillämpas i fallet då någon utnyttjar en lokal 

utan avtalsstöd och utan att utge ersättning. HD’s uttalande leder till antagandet att detsamma 

gäller i rekonstruktionsfallet då hyresvärden häver lokalhyresavtalet på grund av utebliven 

hyra, men då gäldenärsföretaget fortsätter att bedriva verksamheten i lokalen. Därmed kan 

konstateras att hyresvärden har rätt till ersättning motsvarande en skälig hyra efter det att 

hyresavtalet hävdes.  

5.3. Företagsrekonstruktionens upphörande  

Med beaktande av vad som redovisats i framställningens tidigare avsnitt kan konstateras att 

det finns en risk att hyresvärden kan hamna i en ogynnsam sits då hyresgästen inleder ett 

rekonstruktionsförfarande.  Då gäldenärsföretaget behåller rådigheten över verksamheten 91

finns risken att företaget underlåter att erlägga hyra under företagsrekonstruktionen. På grund 

 Hägge, Ulrik. SvJT. Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion, s. 87

293. 
 I fallet hade konkursförvaltaren meddelat hyresvärden att konkursboet inte avsåg att inträda i hyresavtalet. 88

Detta ledde till att hyresvärden sa upp avtalet på grund av förverkande. Dock flyttade inte konkursboet från 
lokalen förrän två månader senare. 

 Detta anges i HD’s domskäl, 1993:4 s. 18. 89

 NJA 2007:65 s. 528.  90

 Här avses främst verkställighetsförbudet i 2:17 FrekL samt möjligheten för gäldenärsföretaget att få 91

rekonstruktionen förlängd i upp till ett år, så länge ackordsförhandling inte har beslutats, 4:8 2 st. FrekL.
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av att företaget behåller sin rådighet över egendomen är det fullt möjligt trots den lydnadsplikt 

som gäldenärsföretaget har enligt 2 kap. 14 § 2 st. FRekL. Rekonstruktörens uppgift är inte 

bara att tillgodose gäldenärsföretagets intressen, utan även borgenärernas intressen.  92

Uppdagas ett sådant handlande från gäldenärsföretagets sida finns därför en möjlighet för 

rekonstruktören att ansöka hos rätten om att rekonstruktionen ska upphöra, 4 kap. 7 § 4 p. 

FRekL. Denna rätt innehas även av borgenären, som i detta fall är hyresvärden. Paragrafen 

anger att rätten ska kunna besluta om ett upphörande om en borgenär eller rekonstruktören 

begär det och syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått.   93

I doktrinen poängteras att denna bestämmelse är av stor vikt på grund av det skydd för 

säraktioner som gäldenärsföretaget erhåller under rekonstruktionsförfarandet. Det anges även 

att 4 kap. 7 § 4 p. FRekL kan tillämpas då gäldenärsföretaget inte följer rekonstruktörens 

anvisningar eller äventyrar borgenärernas rätt.   94

Liksom de flesta obligationsrättsliga avtal innebär ett hyresförhållande att parterna har vissa 

förpliktelser eller åtaganden gentemot varandra.  Den ena partens rätt torde spegla 95

motpartens skyldighet. I hyresförhållandet är hyresvärden skyldig att ställa en lokal till 

förfogande, medan hyresgästen är skyldig att erlägga hyra. Då gäldenärsföretaget brister i sin 

skyldighet torde detta innebära att hyresvärdens rätt är äventyrad. Detsamma är fallet då 

hyresvärden har hävt hyresavtalet och gäldenärsföretaget är skyldig att ställa lokalen till 

hyresvärdens förfogande, men underlåter att göra det. Det bör av denna anledning finnas goda 

möjligheter för borgenären att få rekonstruktionen att upphöra.  

Det bör dock framhållas att möjligheten att få rekonstruktionen att upphöra på grund av att 

borgenärens rätt äventyras inte framgår av lagtext utan endast doktrin. Lagtexten kan, baserat 

på en bokstavstolkning, tolkas som om ett upphörande endast är möjligt då syftet med 

företagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppfyllt. En oförmåga att uppnå rekonstruktionens 

syfte behöver inte vara fallet bara för att gäldenärsföretaget slutar att erlägga hyra. Det finns 

flera faktorer som kan tänkas spela in i parternas agerande såsom osämja, kvalitén på lokalen 

osv. En fråga som även kan tänkas bli aktuell är hur omfattande hyresvärdens rätt är i relation 

 H Persson, Annina. Karlsson-Tuula, Marie. Företagsrekonstruktion - i teori och praktik, s. 74ff.92

 Prop. 1995/96:5, s. 218.93

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 245f.  94

 Adlercreutz, Axel. Mulder, Johann Bernard. Avtal - Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 13. 95
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till övriga borgenärers rätt. Är det rimligt att gäldenärsföretagets underlåtenhet att erlägga 

hyra resulterar i att företagsrekonstruktionen upphör och företaget avvecklar verksamheten 

genom konkurs? Hur påverkas resterande borgenärers rätt av detta?         

6. Hyresfordrans del i offentligt ackord och möjlighet till förmånsrätt   

6.1. Offentligt ackord 

6.1.1. Fordrans uppkomst  

Enligt 3 kap. 3 § 1 st. FrekL är det borgenärer vars fordringar uppkommit före ansökan om 

företagsrekonstruktionen genomfördes som ska delta i ackordsförhandlingen. Den avgörande 

tidpunkten för huruvida en fordran ska delta i ackordet är därmed när fordran anses 

uppkommen. Att fastställa denna tidpunkt är i många fall enkelt. Som exempel kan anges en 

leverantörskredit som anses uppkommen den dag då ansökningen om kredit genomfördes.  I 96

doktrinen anges att huvudregeln för fordrans uppkomst i kontrakträttsliga sammanhang är 

tidpunkten då avtalet ingicks.  Det sker även att en fordring sägs uppkommen då den 97

väsentliga grunden för fordringen föreligger. Det framhålls dock i NJA 2009 s. 291 att det inte 

finns någon allmänt gällande rättsprincip om när en fordran anses uppkommen.  Det har 98

angivits i rättspraxis att det bör ske en tolkning i det enskilda fallet mot ändamålet med 

bestämmelsen  då tidpunkten för fordringens uppkomst ska avgöras.  Denna typ av 99 100

tolkning kallas en ändamålsenlig tolkning och är enligt praxis av betydelse då den kritiska 

tidpunkten är svävande.    101

6.1.2.Hyresfordrans uppkomst och del i ett offentligt ackord 

Som utgångspunkt kan anföras att gäldenärsföretaget inte ska betala någon hyra för tiden 

innan företagsrekonstruktionen inleddes.  Det har klargjorts att dessa förfallna hyror 102

 Hägge, Ulrik. SvJT. Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion, s. 96

290. 
 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 170f. 97

 NJA 2009 s. 291 (2009:31 s. 297). 98

 I detta fall ändamålet med 3 kap. 3 § 1 st. FrekL. 99

 NJA 1989 s. 185 (1989:38 s. 190). 100

 NJA 2009 s. 291 (2009:31 s. 297f.). 101

 SOU 2016:72 del 2, s. 195f. 102
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kommer att vara en del av det eventuella ackord som kommer att förhandlas fram enligt 3 kap. 

FRekL.  103

Att fastställa när en hyresfordran uppkommit är problematiskt då det är ett varaktigt avtal som 

innefattar prestationer både innan och efter ansökan om företagsrekonstruktion genomförts.  104

Den kontraktsrättsliga regeln innebär att hyresfordran anses uppkommen då hyresavtalet 

ingicks. En tillämpning av denna regel skulle innebära att även de hyresfordringar som 

uppkommit under rekonstruktionen ska ingå i det offentliga ackordet. Om så vore fallet skulle 

hyresvärdens ersättning för lokalen, under hela hyresperioden, reduceras med en 

ackordsprocent. Hyresvärden skulle då troligtvis inte önska vara del i ackordet utan hellre 

försöka möjliggöra en konkurs. Att en borgenär strävar mot att gäldenärsföretaget går i 

konkurs är inte förenligt med företagsrekonstruktionens syfte.   105

Det nu sagda talar emot en sådan tillämpning av den kontraktsrättsliga regeln om när en 

fordran anses uppkommen.  

Med utgångspunkt i vad HD anfört i tidigare rättsfall avseende fordrans uppkomst bör en 

ändamålsenlig tolkning vara att föredra då den kritiska tidpunkten är svävande. Syftet med 

innehållet i 3 kap. 3 § 1 st. FrekL är främst att säkerställa gäldenärsföretagets möjlighet till 

kredit under ackordsförhandlingstiden.  Bestämmelsen syftar även till att skydda borgenärer 106

med oprioriterade fordringar då de torde erhålla en bättre ersättning genom ett ackord än den 

utdelning de skulle ha erhållit vid en konkurs.  Vad som här bör beaktas är vad som sker om 107

även hyresfordringarna under rekonstruktionen är del av ett ackord. Det torde innebära en 

ofrivillig omförhandling av lokalhyresavtalet som kan innebära väsentligt sämre villkor för 

hyresvärden. Sammantaget kan en sådan tolkning inte anses vara förenlig med varken 

företagsrekonstruktionen eller ackordsbestämmelsernas syfte.   108

 Hellners, Trygve. Mellqvist, Mikael. Lagen om företagsrekonstruktion - En kommentar, s. 140. SOU 2016:72 103

del 2, s. 206. 
 Hägge, Ulrik. SvJT. Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion, s. 104

290. 
Ibid, s. 294. 105

 NJA 2014 s. 537 (2014:46 s. 541). 106

 SOU 2001:80 s. 89. 107

 Hägge, Ulrik. SvJT. Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion, s. 108

294. 
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I doktrinen kritiseras både den kontrakträttsliga regeln och den ändamålsenliga tolkningen då 

en tidpunkt ska avgöras för fordrans uppkomst. Ett alternativ som istället diskuteras är att vid 

borgenärssammanträdet ”frysa” gäldenärsföretagets avtal och fordringar per 

ansökningsdagen. Baserat på frysningsprincipen upprättas sedan en borgenärsförteckning där 

de existerande fordringarna dokumenteras. Tillämpningen av denna metod är rent praktiskt att 

föredra då det inte är möjligt för rekonstruktören att upprätta en rättvis och korrekt 

borgenärsförteckning avseende framtida prestationer vid varaktiga avtal.   109

Det nu anförda innebär att en hyresfordran som inte har förfallit till betalning inte anses vara 

uppkommen och kommer därmed inte att bli en del av ett ackord. Grundat på vad som ovan 

angetts innebär det att en hyresfordran anses uppkommen vid den tidpunkt då den förfaller till 

betalning. I sammanhanget torde detta vara den mest rättssäkra tolkningen av när en 

hyresfordran anses uppkommen. En tillämpning av den kontraktsrättsliga regeln skulle 

innebära en svår avvägning inför framtiden beroende på hur avtalet är utformat och hur 

ackordet ska beräknas. En ändamålsenlig tolkning torde istället brista i rättssäkerheten då en 

beräkning inte är förutsägbar. Så länge inga övriga riktlinjer existerar torde en sådan tolkning 

leda till olika resultat beroende på vem som avgör frågan.     

6.2. Hyresfordringars förmånsrätt vid konkurs 

6.2.1. Förmånsrättsordningen   

Då ett företag går i konkurs erhåller borgenärerna olika rätt till betalning för sina fordringar. 

Denna förmånsrättsordning regleras i FRL och har till syfte att gynna en viss borgenärsgrupp 

då det av samhällsekonomiska och sociala intressen finns skäl för det.  Den huvudsakliga 110

indelningen är prioriterade och oprioriterade fordringar. De oprioriterade fordringsägarna 

utgörs av de borgenärer som inte har tagit någon form av säkerhet vid leverans.  En sådan 111

säkerhet kan exempelvis utgöras av återtagandeförbehåll, panträtt i fast och lös egendom, 

företagshypotek, retentionsrätt samt borgen.  Oprioriterade fordringar grundar sig ofta i 112

leverantörskrediter. Dessa fordringsägare erhåller enligt 18 § 1 st. FRL en lika rätt till 

utdelning vid en konkurs i förhållande till storleken på fordringen. Det hör dock till 

 Ibid, 296f. 109

 NJA 2014 s. 389 (2014:34 s. 394). 110

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 73. 111

 H Persson, Annina m. fl. Juridik - civilrätt, straffrätt och processrätt, s. 427. 112
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vanligheten att oprioriterade fordringsägare inte erhåller någon utdelning då företagets likvida 

medel ofta tar slut efter de prioriterade fordringsägarna fått sin del.    113

De prioriterade fordringarna utgörs antingen av en allmän eller en särskild rätt till utdelning, 2 

§ 1 st. FRL. De särskilda förmånsrätterna belastar endast en viss bestämd egendom. Ofta är 

denna typ av fordringar förenade med en retentionsrätt eller en panträtt.  De särskilda 114

förmånsrätterna regleras i 3 a - 9 §§ FRL. De allmänna förmånsrätterna regleras i 10 - 14 §§ 

FRL och ger rätt till utdelning ur all egendom som finns kvar efter att de fordringsägare med 

särskild rätt har erhållit sin utdelning.   115

Först i förmånsrättsordningen kommer dock fordringsägare som innehar massafordringar, 

vilka är förenade med en mycket god förmånsrätt.  Enligt 14 kap. 2 § KL ska ersättning för 116

sådana fordringar erläggas innan andra fordringar som konkursgäldenären ådragit sig. 

Massafordringar utgörs främst av kostnader som konkursboet ådragit sig under tiden som 

konkursen ägt rum, s. k. konkurskostnader, samt konkursförvaltarens arvode, 14 kap. 1 § KL. 

Det hör nämligen till vanligheten att konkursförvaltaren fortsätter att bedriva verksamheten 

för att fordringsägarna ska erhålla en så stor utdelning som möjligt.        117

6.2.2. Hyresfordringar uppkomna under företagsrekonstruktionen   

Borgenärer vars fordringar har uppkommit under företagsrekonstruktionen erhåller i vissa fall 

förmånsrätt vid en eventuell konkurs, 10 § 4 p. FRL. Denna förmånsrätt kallas 

superförmånsrätt eller bästa allmän förmånsrätt och innebär att fordringsägarna  erhåller 118

utdelning före de fordringsägare med både särskild och allmän förmånsrätt.  119

Förmånsrätten är enligt 10 § 4 p. FRL beroende av om rekonstruktören har samtyckt till 

avtalet som fordringen grundar sig på eller ej. Frågan uppstår då om de hyresfordringar som 

uppkommit under företagsrekonstruktionen, då rekonstruktören samtycker till att hyresavtalet 

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 76.  113

 Prop. 1970:147, s. 81. 114

 Ibid, s. 81f. 115

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 56. 116

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 74. 117

 Observera dock att konkursförvaltarens rätt till arvode kommer innan fordringsägare med superförmånsrätt.118

 Gustafsson, Lars Eric. Företagsrekonstruktion och ackord, s. 42f. 119
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ska fortlöpa, är förenade med en sådan förmånsrätt. Förarbetena svarar nekande på den 

frågan. Det klargörs att det inte är nog att fordringen intjänas under rekonstruktionen, avtalet 

måste ha ingåtts efter beslut om företagsrekonstruktion meddelades. Ett ypperligt exempel på 

ett avtal som inte är ett så kallat nytt avtal är just fortlöpande hyresavtal.  Orsaken till att 120

hyresfordringar inte omfattas är att en sådan vidsträckt förmånsrätt skulle hota värdet av andra 

förmånsrätter, ex. företagshypotek, på grund av den förmånliga ställning som hyresvärden 

skulle få. Det anges i lagförslaget att en sådan omotiverad förmån inte är rimlig i 

sammanhanget.   121

Som huvudregeln torde därmed en hyresfordran inte vara förenad med någon form av 

förmånsrätt vilket innebär att fordran vid en eventuell konkurs kommer att vara oprioriterad. 

Statistiskt sett är risken för att rekonstruktionen misslyckas och gäldenärsföretaget avvecklar 

sin verksamhet genom konkurs relativt stor. Enligt SOU 2016:72 är det endast cirka tjugosex 

procent av företagen som lyckas med rekonstruktionen.  Med beaktande av 122

förmånsrättsordningen bör möjligheten för hyresvärden att erhålla utdelning  för 

hyresfordringarna vid en konkurs vara liten. 

Definitionen på ett nytt avtal i det här sammanhanget är enligt förarbetena till 10 § 4 p. FRL 

att ett avtal ingås av gäldenärsföretaget och en motpart under företagsrekonstruktionen och att 

rekonstruktören samtycker till det nya avtalet. Det finns således inget krav på att motparten är 

ny, gäldenärsföretaget kan ha avtalat med den aktuella motparten tidigare.  Vad som är 123

avgörande för förmånsrätten är att det nya avtalet är ingånget under rekonstruktionen och att 

rekonstruktören har samtyckt till skulden.  Frågan har prövats i NJA 2014 s. 389. HD 124

konstaterade där att förmånsrätten är beroende av huruvida avtalet är träffat under 

rekonstruktionsförfarandet och om rekonstruktören har samtyckt till avtalet. Det fastslogs att 

det inte krävs några ytterligare förutsättningar för att förmånsrätt enligt 10 § 4 p. FRL ska 

gälla.   125

 Prop. 1995/96:5 s. 227.120

Ibid, s. 133. 121

 SOU 2016:72, s. 143. 122

 Som exempel på avtal som omfattas av bästa allmänna förmånsrätt är anställningsavtal som ingås med en 123

tidigare anställde eller ett leveransavtal som ingås med en leverantör som även innan företagsrekonstruktionen 
levererat till företaget. 

 Prop. 1995/96:5 s. 227. 124

 NJA 2014 s. 389 (2014:34 s. 398). 125
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Även här tydliggörs hyresvärdens oförmånliga ställning då gäldenärsföretaget underlåter att 

erlägga hyra eller ställa säkerhet under företagetsrekonstruktionen. Grundat på vad som 

konstaterats i förarbeten och rättspraxis torde parterna rent teoretiskt kunna säga upp 

hyresavtalet för att sedan ingå ett nytt avtal under rekonstruktionen med andra villkor.  Ett 126

nytt avtal bör med hänsyn till hyreslagens bestämmelser inte vara problematiskt. Hyreslagens 

regler är i huvudsak, enligt 12 kap. 1 § 5 st. JB, tvingande till hyresgästens förmån. I 

rättspraxis har konstaterats att så länge parterna är överens finns det inget hinder mot att agera 

på ett sätt som strider mot de tvingande bestämmelserna vid en viss uppkommen händelse.   127

I praktiken kan tänkas att ett nytt avtal mellan parterna är mindre troligt då en underlåtenhet 

att erlägga hyra kan ha sin grund i annat än brist på kapital eller möjlighet att ställa säkerhet. 

Dock har gäldenärsföretaget här ett förhandlingsövertag på grund av det gällande 

verkställighetsförbudet samt då bästa allmän förmånsrätt inte föreligger vid en konkurs. Om 

ett nytt hyresavtal med mer förmånliga hyresvillkor upprättas kan tänkas att 

gäldenärsföretaget kommer att erlägga hyra, vilket undviker den oförmånliga situationen för 

hyresvärden. Det torde även innebära att hyresvärden erhåller bästa allmän förmånsrätt för 

obetalda hyresfordringar vid en konkurs.     

6.2.3. Förmånsrätt vid skadeståndsfordran 

Om gäldenärsföretaget fortsätter att bedriva sin verksamhet i lokalen trots att hyresvärden 

rätteligen har sagt upp hyresavtalet blir gäldenärsföretaget ersättningsskyldig gentemot 

hyresvärden grundat på den allmänna förmögenhetsrättsliga principen om obehörig vinst. 

Frågan uppstår då huruvida hyresvärden erhåller en förmånsrätt då skadeståndsfordran 

uppstått under företagsrekonstruktionen. Bestämmelsen i 10 § 4 p. FRL stadgar att avtal som 

är ingångna under rekonstruktionen med rekonstruktörens samtycke är förenade med en bästa 

allmänna förmånsrätt.  

Att gäldenärsföretaget har åsamkat sig en ersättningsskyldighet under rekonstruktionen fyller 

inte de rekvisit som krävs för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. Då rekvisiten inte är 

 Hägge, Ulrik. SvJT. Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap. 3 § lagen om företagsrekonstruktion, s. 126

294. 
 NJA 1978 s. 64 (1978:16, s. 65). 127
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uppfyllda torde en sådan skadeståndsfordran inte vara förenad med bästa allmänna 

förmånsrätt utan blir istället en oprioriterad fordran vid en konkurs. I SOU 2016:72 anges 

såsom exempel fallet då en leasetagare hamnar i dröjsmål med betalningen under 

rekonstruktionen, vilket ger leasegivaren en hävningsrätt enligt 2 kap. 20 § FRekL. Om 

leasegivaren häver avtalet har denne rätt att göra gällande en skadeståndsfordran. Den 

skadeståndsfordran blir då oprioriterad enligt 3 kap. 3 § FRekL.  Det nu anförda torde 128

innebära detsamma vid ett lokalhyresavtal, vilket leder till att hyresvärdens 

skadeståndsfordran inte blir förenad med någon förmånsrätt trots att den uppstått under 

företagsrekonstruktionen.  

6.3. Hyra under företagsrekonstruktion - de lege ferenda 

Betänkandet SOU 2016:71 syftar till att identifiera hinder och möjligheter vad avser 

innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige för att på så vis kunna förbättra och 

utveckla detsamma.  Däribland behandlas vissa frågor rörande hyra vid 129

företagsrekonstruktion. Det har nu tydligt framgått att det finns ett flertal problemområden 

vad beträffar hyresavtal under en företagsrekonstruktion. I betänkandet beskrivs 

problematiken som en obalans mellan gäldenären och borgenären.  Främst behandlas 130

situationen då gäldenärsföretaget fortsätter att nyttja en hyreslokal under rekonstruktions-

förfarandet utan att erlägga hyra kontant eller ställa säkerhet för uppkomna hyresfordringar. 

Utredningens förslag är att hyresvärden i en sådan situation ska få en privilegierad ställning. 

Paralleller dras till konkursfallet där konkursboet enligt 12 kap. 31 § 4 st. JB  bär ansvaret 131

för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställs till hyresvärdens förfogande.  Detta 132

innebär att fordran blir en massafordran då det är konkursboet och inte konkursgäldenären 

som är ansvarig. Det nu sagda leder till att hyresvärdens fordran får en mycket god 

förmånsrätt i relation till övriga fordringar där konkursgäldenären är part.   133

 SOU 2016:72 del 2, s. 187f. 128

 SOU 2016:72 del 1 s. 17. 129

Ibid, s. 331. 130

 Observera dock att ersättningsskyldigheten inträder en månad efter den tidpunkt då hyresvärden uppmanar 131

konkursboet att ställa hyreslokalen till hyresvärdens förfogande. 
 SOU 2016:72 del 2 s. 207. 132

 Edström, Mikael. Lundén, Björn. Svensson, Ulf. Konkurs & ackord, s. 56. 133
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Lagförslaget som presenteras i betänkandet innebär att hyresfordringar för nyttjande som sker 

en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion fattades ska anses uppkomna under 

rekonstruktionen och därmed likställas med ett nytt avtal. Försummar gäldenärsföretaget att 

erlägga hyra kontant eller ställa säkerhet för den ska det leda till att hyresvärden får en bästa 

allmänna förmånsrätt vid en konkurs liksom stadgas i 10 § 4 p. FRL. En sådan lagändring ska 

alltså, likt konkursfallet, förhindra att gäldenärsföretaget gör en obehörig vinst på 

hyresvärdens bekostnad.   134

Enligt betänkandet bör de nya bestämmelserna träda i kraft så snart som möjligt. Det angivna 

förslaget för ikraftträdande är den 1 januari år 2018.   135

7. Slutsatser  
En klar slutsats är att hyresavtal leder till viss problematik då hyresgästen genomför en 

företagsrekonstruktion och att hyresvärden står en risk. Ännu ett tecken på att så är fallet är 

det lagförslag som har angivits i SOU 2016:72.  

Det har tydligt framgått att förfallna hyresfordringar som uppstått innan ansökan om 

företagsrekonstruktion blir en del av det eventuella ackord som förhandlas fram av 

rekonstruktören. Ackordet omfattar dock inte de hyresfordringar som uppstår under tiden då 

förfarandet pågår. En hyresfordran uppstår då den förfaller till betalning. Detta torde innebära 

att kontantprincipen även bör tillämpas på lokalhyresavtal under företagsrekonstruktionen. 

Det innebär att hyran ska erläggas kontant i samband med att hyresvärden presterar. Huruvida 

kontantprincipen innebär någon skillnad i praktiken bör vara beroende av villkoren i parternas 

hyresavtal. Liksom anges i JB förfogar parterna som huvudregel själva över hur och när hyran 

ska erläggas, ex. en gång per år eller en gång per månad. Under en företagsrekonstruktion ska 

den dock alltid erläggas i förtid.    

Det har i framställningen klargjorts att det är möjligt för gäldenärsföretaget att underlåta att 

erlägga hyra då företaget behåller rådigheten över sina tillgångar. Det har även påvisats att 

möjligheten för hyresvärden att verkställa ett beslut om avhysning är mycket begränsade. Det 

 SOU 2016:72 del 2 s. 207f. 134

 Ibid, s. 265. 135
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undantag som stadgas i 2 kap. 18 § FRekL torde inte kunna tillämpas i ett sådant fall. Den 

påföljd som är mest trolig är istället att hyresvärden eller rekonstruktören väljer att ansöka om 

att få rekonstruktionen att upphöra enligt 4 kap. 7 § 4 p. FRekL. Huruvida rätten kan bifalla 

en sådan ansökan är mer oklar på grund av bristande rättspraxis. I doktrinen anges att rätten 

ska bevilja ett upphörande om borgenärens intressen inte respekteras, medan en tolkning av 

bestämmelsens ordalydelse tyder på att ett upphörande är beroende av om syftet med 

företagsrekonstruktionen inte antas bli uppnått. Frågan kommer att bestå tills dess att rätten 

avgör saken.  

En konsekvens av att rekonstruktionen upphör även om syftet kan antas bli uppnått bör vara 

att gäldenärsföretaget tvingas att gå i konkurs. En konkurs leder till kostnader för alla 

inblandande, såväl företaget själv som dess borgenärer och staten. Frågan är då vad som är att 

föredra, en förlust för hyresvärden eller stora kostnader för alla berörda aktörer?  

Om företagsrekonstruktionen lyckas kommer en avhysning att kunna verkställas då 

rekonstruktionen upphör. Även skadeståndsfordran genom principen om obehörig vinst 

kommer att kunna intjänas. Om gäldenärsföretaget istället går i konkurs kommer 

hyresvärdens fordringar för  uteblivna hyresbetalningar alternativt skadeståndsfordran att bli 

oprioriterad. Uppsatsen har tydliggjort att förmånsrätten enligt FRL varken tillämpas på 

hyresfordringar eller en skadeståndsfordran som uppstår under rekonstruktionen. Detta 

påvisar ännu en gång den oförmånliga ställning som hyresvärden får då en konflikt uppstår 

med gäldenärsföretaget.     

Avslutningsvis kan konstateras att konsekvenserna för gäldenärsföretaget blir att företags-

rekonstruktionen eventuellt kan komma att upphöra trots att syftet antas uppnås. Då 

rekonstruktionen upphör kommer en avhysning att kunna verkställas. Gäldenärsföretaget blir 

också skyldig att betala skadestånd på grund av principen om obehörig vinst. Konsekvenserna 

för hyresvärden blir de motsatta. Nämligen att denne måste vänta tills dess rekonstruktionen 

upphör för kunna verkställa en avhysning på grund av det verkställighetsförbud som råder 

enligt 2 kap. 17 § FRekL. Hyresvärden kan i samband med att rekonstruktionen upphör och 

avhysningen verkställs framföra sitt skadeståndsanspråk. Konsekvenserna av gäldenärs-

företagets handlande blir mer omfattande för hyresvärden då gäldenärsföretaget går i konkurs. 
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Hyresvärden riskerar då att varken få betalt för obetalda hyresfordringar eller 

skadeståndsfordran då denne saknar förmånsrätt. 

Om det nya lagförslaget träder i kraft den första januari år 2018 kommer hyresvärdens 

ställning att förbättras vid en konflikt. Förslaget innebär att hyresfordringar för nyttjande som 

sker en månad efter beslutet om företagsrekonstruktion fattades ska anses uppkomna under 

rekonstruktionen och därmed likställas med ett nytt avtal. Hyresvärden skulle därmed erhålla 

en bästa allmän förmånsrätt vid en konkurs enligt  10 § 4 p. FRL. 
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Abstract  

The purpose of this essay is to examine the legal consequences that arise for the parties of a 

rental agreement when the tenant fails to pay rent during a business reconstruction. The 

starting-point is that the tenant is under reconstruction. The aim of a business reconstruction is 

that debtor company will regain its profitability. In order to facilitate and increase the 

possibilities for the process to succeed, the debtor company is protected from certain special 

actions that the creditor may wish to proceed. There is, among other things, an enforcement 

ban which implies that certain executive measures can not be enforced during the business 

reconstruction process. For example, in a rental agreement, the landlord can not execute an 

eviction. If the debtor company fails to pay for rent during the business reconstruction, it 

implies a problem for the landlord. Even if the landlord by right terminates the rental 

agreement due to the fact that the debtor company does not perform, the landlord's right to 

regain possession of the property is limited. 

In case of a dispute regarding failure to pay rent, both parties suffer from certain 

consequences. In comparison with the debtor company, the consequences in the landlord's 

case have proven to be more extensive during the time the company reconstruction is under 

way. The tenant is at risk of being detained from the premises and suffering from a claim for 

damages when the reconstruction expires. Consequently, the consequences of the failure of 

the debtor company to pay rent are shifted only in the future. 

The landlord will be deprived of the pledge to be paid for the premises as the landlord will not 

be able to lease it to another if the debtor company does not provide the premises to the 

landlord. Even if the landlord is given an opportunity to get compensation when the 

reconstruction ends, it is common for business reconstructions to fail. If the reconstruction 

fails, it usually leads to the tenant terminating his business through bankruptcy. In case of 

bankruptcy proceedings, the landlord's lease payments and a possible claim for damages will 

become so-called unsecured receivables. The landlord's opportunity to receive a dividend is 

then limited. 
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