
 

Utleggsforretning 

Hva er en utleggsforretning? 
Når du ikke har betalt det du skylder oss innen betalingsfristen, har vi plikt til å undersøke om du har 
eiendeler som vi kan selge for å dekke kravet. Det første skrittet er å holde en utleggsforretning. Det 
betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine. 

Har du fått varsel om tid og sted for utleggsforretningen? 
Vanligvis bestemmer vi hvor og når vi skal holde utleggsforretningen i god tid, slik at du skal ha 
mulighet til å gjøre opp kravet. Tidspunkt og sted står i varsel om utleggsforretning, og vi gjennomfører 
utlegget selv om du ikke er tilstede. 

Er forretningen holdt uten at du har fått varsel? 
Hvis vi mener det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på 
forhånd, kan vi i enkelte tilfeller holde utleggsforretning uten å varsle først. Du vil da bli underrettet om 
utleggsforretningen etter at den er avholdt. 

Hva kan vi ta utlegg i? 
Som oftest tar vi utlegg i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan ta utlegg i 
alt du eller bedriften eier som kan selges. Det er imidlertid noen unntak for privatpersoner, for 
eksempel: 

• Klær, innbo og andre personlige ting, hvis de ikke har uvanlig høy verdi  
• Penger til livsopphold fram til neste gang du får utbetalt lønn eller trygd  
• Bil som er verdt mindre enn kr 54 800 hvis du trenger den i jobb eller utdanning  

Hva er ditt ansvar? 
Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta utlegg i. Spesielt viktig er dette hvis du 
eier deler av en bolig eller en fritidseiendom som ikke er registrert på deg. 

Du må også fortelle oss om forhold som gjør at vi ikke kan ta utlegg i dine eiendeler. 

Får du betalingsanmerkning? 
Ja, når utleggsforretningen er gjennomført blir den registrert i offentlige registre, selv om vi ikke har 
funnet noe å ta utlegg i. Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, vil du slippe 
betalingsanmerkningen. 

Hva gjør du for å slippe utleggsforretning?  
Du må betale kravet med tillegg av renter og omkostninger i god tid før forretningen avholdes. Hvis du 
betaler etter at vi har sendt deg varsel om utleggsforretning, må du gi oss beskjed om at du har betalt. 

Hva skjer når utleggsforretningen er holdt?  
Når forretningen er holdt og pantet registrert, starter vi forberedelsene for å selge eiendelene dine. Det 
er tingretten/namsmann som står for salget. Det vil fortsatt ta litt tid før vi ber tingretten/namsmann om 
å starte, og det er ikke for sent å finne en løsning uten at du får flere gebyrer. Ta kontakt med oss! 

Hva skjer hvis vi har sperret bankkontoen din?  
Hvis vi har sperret penger på kontoen din, må vi be namsmann om lov til å ta ut beløpet. Dette betyr et 
nytt gebyr. Hvis du gir oss fullmakt til å ta ut beløpet, slipper du denne utgiften. Du kan bruke 
fullmaktsskjemaet du får tilsendt sammen med utleggsforretningen, eller du kan kontakte oss. 

 

   



 

Kan du klage på en utleggsforretning?  
Ja, hvis vi har tatt pant i noen av eiendelene dine, kan du klage over utleggsforretningen så lenge vi 
ikke har bedt tingretten/namsmann om å selge dem. Hvis du vil klage over hvilke eiendeler vi har valgt 
å ta pant i, må du gjøre det innen en måned etter at utlegget ble tatt. Du må underskrive klagen og 
sende den til Skatteoppkreverkontoret. 

Omkostninger/gebyr  

• Gebyret for en utleggsforrening er kr 1 591, uavhengig om vi sender varsel om 
utleggsforretningen eller ikke.  

• Gebyr ved tvangssalg av eiendom er kr 9 546.  
• Gebyr ved tvangssalg av kjøretøy er kr 4 386.  
• Gebyr for anvisning til innkreving er kr 2 666. Dette er et gebyr som påløper når vi sender pant 

i en bankkonto til namsmann for at beløpet skal kunne overføres til oss. Hvis du undertegner 
fullmakten vi sender til deg, unngår du dette gebyret.  

 

   


	Utleggsforretning
	Har du fått varsel om tid og sted for utleggsforretningen? Vanligvis bestemmer vi hvor og når vi skal holde utleggsforretningen i god tid, slik at du skal ha mulighet til å gjøre opp kravet. Tidspunkt og sted står i varsel om utleggsforretning, og vi ...
	Er forretningen holdt uten at du har fått varsel? Hvis vi mener det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan vi i enkelte tilfeller holde utleggsforretning uten å varsle først. Du vil da bli underrettet...
	Hva kan vi ta utlegg i? Som oftest tar vi utlegg i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan ta utlegg i alt du eller bedriften eier som kan selges. Det er imidlertid noen unntak for privatpersoner, for eksempel:
	Hva er ditt ansvar? Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta utlegg i. Spesielt viktig er dette hvis du eier deler av en bolig eller en fritidseiendom som ikke er registrert på deg.
	Får du betalingsanmerkning? Ja, når utleggsforretningen er gjennomført blir den registrert i offentlige registre, selv om vi ikke har funnet noe å ta utlegg i. Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, vil du slippe betalingsanmerkningen.


