
Forskrift om endring i forskrift om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven 
 
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om 
gjeldsforhandling og konkurs § 172. 
 

I 
 
I forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter 
konkursloven skal nytt kapittel 9 lyde:  
 
Kapittel 9. Kunngjøring og registrering av utenlandske insolvensbehandlinger 
 
§ 25  Begjæringer om kunngjøring av utenlandsk insolvensbehandling etter konkursloven § 
172 første ledd må fremsettes på særskilt skjema på norsk eller engelsk fastsatt av 
Brønnøysundregistrene. I skjemaet skal det fylles ut  

a) hvilken type insolvensbehandling det er tale om 
b) skyldnerens stilling eller bransje  
c) skyldnerens bopel eller forretningsadresse 
d) foretaksnavn hvor dette atskiller seg fra vedkommendes navn 
e) organisasjonsnummer, fødselsnummer eller d-nummer, dersom skyldneren har slikt 

nummer i Norge 
f) tilsvarende utenlandske numre som nevnt i bokstav e 
g) navn og adresse på den som er oppnevnt som insolvensforvalter 
h) navn og adresse på den domstolen som behandler insolvensen 
i) dato for åpningen av insolvensbehandlingen. 

Vedlagt skjemaet skal det være en bekreftet kopi av oppnevnelsen av 
insolvensforvalteren eller en attest utstedt av oppnevningsorganet om oppnevnelsen og en 
bekreftet oversettelse til norsk eller engelsk. Begjæringen med vedlegg sendes 
Brønnøysundregistrene fortrinnsvis elektronisk, alternativt per post. Kunngjøringen skal 
inneholde slike opplysninger som nevnt i første ledd annet punktum. 

§ 9, § 15 første og annet punktum og § 17 tredje ledd gjelder tilsvarende for 
kunngjøringer etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder § 16, likevel slik at 
organisasjonsnummer og fødselsnummer ikke er søkekriterier for utenlandske skyldnere som 
ikke har slike numre. Opplysningene slettes ett år etter kunngjøring. §§ 18 til 20 gjelder 
tilsvarende så langt de passer. 

 
§ 26 Er skyldneren et norskregistrert utenlandsk foretak, kan insolvensforvalter i utenlandsk 
konkurs eller tilsvarende som omfatter skyldnerens samlede formue, kreve at åpningen av 
insolvensbehandlingen registreres i Konkursregisteret. Dersom det fremsettes slik begjæring, 
gjelder konkursloven § 79 annet og tredje ledd tilsvarende. Konkursregisteret sender også 
melding til slike registre som nevnt i § 79 fjerde ledd.  
           Er skyldneren ikke et norskregistrert utenlandsk foretak, kan insolvensforvalter i slik 
insolvensbehandling som nevnt i første ledd kreve registrering i slike registre som nevnt i 
konkursloven § 79 annet ledd nr. 3 og 6 og fjerde ledd på de vilkårene som følger av disse  
bestemmelsene. Begjæringen fremsettes overfor Konkursregisteret, som videreformidler 
opplysningene om insolvensåpningen til de aktuelle registrene.  

Insolvensforvalter i utenlandsk tvangsakkord eller lignende som omfatter skyldnerens 
samlede formue, kan kreve at åpningen av insolvensbehandlingen registreres i slike registre 
som nevnt i konkursloven § 36 første ledd, på de vilkår som følger av bestemmelsen. 
Begjæringen fremsettes overfor Konkursregisteret, som videreformidler opplysningene om 



insolvensåpningen til de aktuelle registrene. Insolvensåpningen registreres i Løsøreregisteret 
bare dersom skyldneren allerede er registrert der. 

 
§ 27     Begjæringer om registrering av utenlandsk insolvensbehandling etter § 26 fremsettes 
på særskilt skjema på norsk eller engelsk fastsatt av Brønnøysundregistrene. I skjemaet skal 
det fylles ut de opplysningene som fremgår av § 25 første ledd bokstav a og bokstav c til i. I 
tillegg skal det fylles ut hvilke registre åpningen av insolvensbehandlingen ønskes registrert i.  

Vedlagt skjemaet skal det være en bekreftet kopi av oppnevnelsen av 
insolvensforvalteren eller en attest utstedt av oppnevningsorganet om oppnevnelsen og en 
bekreftet oversettelse til norsk eller engelsk. Begjæringen med vedlegg sendes 
Brønnøysundregistrene fortrinnsvis elektronisk, alternativt per post. Registrene anmerker 
insolvensbehandlingen på samme måte som de anmerker norske insolvensbehandlinger. Skal 
insolvensbehandlingen anmerkes i Konkursregisteret etter § 26 første ledd, skal likevel bare 
slike opplysninger som nevnt i § 3 første ledd nr. 1, 4, 5 og 8 registreres. Er ikke styreledernes 
og styremedlemmenes verv registrert i Foretaksregisteret, skal det ved registrering av 
opplysninger som nevnt i § 3 første ledd nr. 4 registreres når styrelederne og 
styremedlemmene tiltrådte sine verv, og eventuelt når de fratrådte. Personnummer for 
insolvensforvalteren registreres ikke. § 6 første ledd første punktum gjelder tilsvarende så 
langt den passer. 

 
§ 28     Utenlandsk insolvensforvalter skal begjære registrerte opplysninger om 
insolvensbehandlingen slettet når insolvensbehandlingen er endelig avsluttet. Også skyldneren 
kan begjære opplysninger om insolvensbehandlingen slettet, såfremt han godtgjør at den er 
endelig avsluttet. Begjæringen rettes til Konkursregisteret, som videreformidler begjæringen 
til andre registre hvor insolvensbehandlingen er registrert. Opplysningene skal uansett slettes 
etter tre år. 
            Ved abandonering etter konkursloven § 117 b i Norge gjelder konkursloven § 79 
syvende ledd tilsvarende for utenlandsk insolvensforvalter. Skyldneren kan begjære 
opplysninger om insolvensbehandlingen slettet, såfremt han godtgjør at en eiendel er 
abandonert etter konkursloven § 117 b. Begjæringer etter første og annet punktum rettes til de 
aktuelle registrene.  

 
§ 29     Begjæring om registrering av utenlandsk rådighetsforbud som nevnt i konkursloven § 
172 tredje ledd rettes mot de enkelte registre hvor skyldneren har registrerte eiendeler. 
Registrering i Løsøreregisteret av slikt rådighetsforbud kan bare kreves dersom skyldneren er 
et norskregistrert utenlandsk foretak. 
 
Nåværende kapittel 9 blir nytt kapittel 10. 
 
Nåværende § 25 blir ny § 30. 
 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft […]. 
 
 
 
 
 



Dato         Initialer 
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