BEGJÆRING OM UTLEGG - VEILEDNING
Skjema for begjæring om utlegg finner du her:
www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/utlegg
Prosessfullmektig: Fyll ut dersom du er representert ved inkassobyrå, advokat eller annen
fullmektig.
Saksøker: Ditt navn, adresse og kontonummer.
Saksøkt: Motpartens navn, adresse og fødselsnummer/foretaksnummer.
Foretaksnummer kan søkes opp på www.brreg.no eller kan fås ved henvendelse til
Foretaksregisteret på tlf. 75 00 75 00.
Tvangskraftig tvangsgrunnlag: Påfør ”Forbrukertvistutvalgets vedtak” og vedtakets dato (står
på forsiden av vedtaket).
Krav:
 Hovedstol: Påfør beløpet som fremgår av konklusjonen i vedtaket.
 Renter: Dersom det er tilkjent renter, vil det stå i vedtaket hvilket beløp det skal regnes
renter av, og hvilken dato det skal regnes fra. ”Til”-dato skal være tilsvarende datoen på
begjæringen. Prosentsats trenger ikke påføres. Renter kan regnes ut på
www.forsinkelsesrente.no
 De neste rubrikkene trenger man normalt ikke å fylle ut, med mindre man har hatt slike
kostnader.
 Totalbeløp må påføres, og er normalt hovedstol med tillegg av renter.
 Hvis motparten allerede har betalt deler av beløpet Forbrukertvistutvalget har fastsatt,
må dette opplyses og trekkes fra.
Varsel/Utlegg ønskes tatt i: Trenger ikke fylles ut.
Skjemaet må dateres, underskrives og sendes inn i 4 eksemplarer sammen med kopi av
vedtaket.
Skjemaet med vedlegg skal sendes til namsmannen på det stedet hvor innklagede bor eller
har forretningssted.
For begjæring om utlegg betales 1,7 ganger rettsgebyret. Fra 1.1.2016 utgjør dette kr. 1742.
Gebyret betales av den som har begjært utlegg, og påløper når begjæringen er registrert hos
namsmannen. Staten Innkrevingssentral sender saksøker faktura på rettsgebyret når saken er
avsluttet. Det fremgår av skjemaet at gebyret kreves dekket av saksøkte, slik at det ikke er
nødvendig å fylle ut dette.
Hvis betalingsplikten er betinget av at en gjenstand skal stilles til disposisjon for motparten,
bør det sannsynliggjøres at dette er gjort, for eksempel ved å vedlegge kopi av brev eller epost.
Kontakt namsmyndighetene dersom du har flere spørsmål om begjæring om utlegg.

