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Gjeld - råd til selvhjelp når en ikke greier å betale det en 

skylder 

Utgangspunkt:  

Du skylder penger. Den du skylder penger til kalles kreditor. Kreditor har rett til å kreve 

pengene tilbakebetalt, dette kalles å ha rettsgrunnlag for kravet sitt. 

Det er viktig å huske på at når du har gjeld forsvinner ikke denne av seg selv. Det er også 

viktig å huske at gjelden heller ikke forsvinner dersom du får hjelp/rådgivning hos for 

eksempel sosialtjenesten. Du må selv jobbe aktivt for å få orden på økonomien.  

Det kan være lettere å få til en ordning med kreditorene enn du tror. Når du skal prøve å 

ordne opp i gjelden din er det da viktig å være ærlig og «si ting som de er». Dersom du lover 

for mye til kreditor utsetter du bare problemet. Et eksempel på dette er at du lover å betale 

om 2 uker, selv om du vet at du ikke kommer til å ha penger da.  

Du må også vise at det er evnen til å betale – og ikke viljen – som gjør at gjelden ikke blir 

betalt. Hvis du ikke vil betale er det vanskelig å finne en løsning på problemet.  

Personlig konkurs:  

Noen lurer på om det kan være lurt å «slå seg selv konkurs» når gjelden er stor og en ikke ser 

noen vei ut av uføret.  

Når kan man slå seg konkurs?  

Konkurs er bare aktuelt når vilkårene i konkursloven er oppfylt. Du må da blant annet være 

ute av stand til å betale regninger/krav etter hvert som de forfaller, og dette må være en 

situasjon som ikke er forbigående.  

Hva betyr konkurs i praksis?  

Hvis konkurs åpnes mister den som skylder penger muligheten til å bestemme over sine 

eiendeler, det vil si all formue. Du kan da ikke betale noe gjeld selv, eller ta imot penger fra 

noen som skylder til deg. Det er også slik at mange ting du eier blir forsøkt solgt for å få tak i 

penger til alle som har et krav mot deg. Du vil få beholde gjenstander nødvendig for ditt 

livsopphold.  

Som regel er det ikke mulig å skaffe de midlene/pengene som skal til for å betale all gjelden, 

men bare en liten del. Selv ved konkurs er det altså ikke slik at den som skylder penger får 

betalt all gjelden sin, og at kreditorene på samme tid får det de har krav på.  
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Gjelden blir heller ikke borte etter konkursen. Den gjelden som er igjen må betales med 

inntekt du får i fremtiden. Det er bare for aksjeselskap at gjelden ikke vil bli betalt etter en 

konkurs, fordi selskapet slutter å eksistere når det går konkurs.  

Det er altså lite å hente på å begjære seg selv konkurs og dette anbefales ikke. 

 

Offentlig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven:  

Når du har så store gjeldsproblemer at du ikke ser noen mulighet for å komme ut av 

situasjonen, kan offentlig gjeldsordning være et alternativ.  

Når kan en få gjeldsordning?  

Det er vilkår også for å åpne gjeldsforhandling, det vil si at du må oppfylle visse krav: 

 Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din 

 Du må først ha forsøkt å finne en ordning med kreditorene selv (eller ved 

hjelp av en gjeldsrådgiver) 

 Du kan ikke ha hatt gjeldsordning tidligere  

 En gjeldsordning må ikke være åpenbart støtende på andre som skylder 

penger, eller på samfunnet. Muligheten til å få gjeldsordning kan f.eks være 

mindre dersom: 

1) du har en del straffegjeld 

2) du har mye gjeld som er tatt opp nylig 

3) du har en del skatte/ avgiftsgjeld 

4) en kombinasjon av det som er nevnt ovenfor  

For å få en gjeldsordning må det sendes inn søknad til Namsmannen der du bor.  

Hovedregelen er at man kan få gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kun 1 gang i livet. 

Det er derfor viktig å utnytte muligheten godt.  

Hva betyr gjeldsordning i praksis?  

Gjeldsordning gir personer som har alvorlige problemer med gjeld en mulighet til å få 

kontroll over økonomien sin. Ordningen skal sørge for at den som skylder penger får betalt 

gjelden sin så langt det er mulig.  

Midlene/pengene skal også fordeles på en ordnet måte mellom kreditorene (også kalt 

fordringshaverne).  

En stor fordel med denne løsningen er at du etterpå er kvitt gjelden din, altså den gjelden 

som var med i perioden for gjeldsordning.  
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En gjeldsordning er likevel på ingen måte «noen luksus». Vanligvis betyr en slik ordning at 

ting og gjenstander du ikke har behov for må selges, og du må regne med å leve svært 

sparsommelig hele den tiden gjeldsordningen varer.  

En gjeldsordningsperiode vil som regel være 5 år. Perioden kan være kortere eller lenger 

dersom det er tungtveiende grunner for dette. Maksimal varighet for perioden er 10 år.  

Kan en gjeldsordning endres i løpet av perioden?  

Ja, både kreditor og den som skylder penger kan endre gjeldsordningen i noen bestemte 

tilfeller.  

 Den som skylder penger kan be om endring av gjeldsordningen dersom det 

oppstår omstendigheter som hindrer at den kan gjennomføres. Legg merke til 

ordet hindrer, dette betyr noe annet enn at en har det litt vanskelig 

økonomisk mens ordningen varer.  

 Kreditor kan be om endring dersom økonomien til den som skylder penger 

blir vesentlig bedre i løpet av perioden. Ett eksempel på dette er at en får seg 

jobb og inntekt.  

 Kreditor kan be om å få ordningen opphevet dersom den som skylder penger 

opptrer uredelig eller grovt setter til side sine plikter etter ordningen. Dette 

kan være situasjonen dersom en gir en stor sum til en bestemt kreditor, i 

stedet for at disse pengene deles slik at alle kreditorene får ”sin del” av 

beløpet.  

Det er Namsmannen som bestemmer om det skal skje en endring eller en oppheving.  

 

Forhandling med kreditorene:  

Dette er det mest aktuelle alternativet når en skal forsøke å finne en løsning på 

gjeldsproblemene sine. Slik forhandling må også, som nevnt, forsøkes før en gjeldsordning 

kan komme i stand.  

Hva betyr det å forhandle med kreditorene? 

Dette vil si å ta kontakt med hver enkelt som en skylder penger til; få oversikt over 

situasjonen, forklare situasjonen og – dersom det lar seg gjøre – bli enige om en løsning. 

Dersom saken har gått videre, hvem skal en da kontakte?  

I noen tilfeller kan en ha fått både den første regningen og purringer uten å ha betalt noe, 

slik at saken går videre til et inkassoselskap. Saken kan også gå enda lenger, til 

tvangsinndrivelse, det vil si at namsapparatet blir brukt for å få den som skylder til å betale (i 

denne oversikten snakker vi først og fremst om ”kreditor”, for enkelhets skyld).  
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Dersom du lurer på hvem du skal kontakte om situasjonen din når saken har gått videre, er 

det ”ingen skam” å forhøre seg. Du kan kontakte den du skylder pengene til eller den du 

ellers får tilsendt krav fra, for eksempel inkassoselskapet, og be om å få vite hvordan du skal 

gå frem på best mulig måte.  

Hvilke krav og utgifter skal betales først?  

Et annet spørsmål som mange lurer på, er i hvilken rekkefølge kravene skal dekkes.  

Først dekkes: 

 Utgifter til livsopphold og bolig. Dette vil være for eksempel husleie og strøm, 

kommunale krav og også forskuddsskatt (riktig forskuddsskatt). Det må være tale 

om rimelige utgifter.  

 Dersom en eier bolig og har lån som er sikret med pant, skal renter på den delen 

av lånet som er innenfor pantesikkerheten dekkes. 

Dekningslovens § 2-8 setter så opp følgende prioritet (rekkefølge) for krav som skal dekkes, i 

den grad en har økonomi til det:  

 Krav som følger av lovbestemt forsørgelsesplikt, for eksempel bidragsgjeld 

 Krav på erstatning eller oppreising for skade som skyldes straffbar handling 

 Krav på bøter (straff (i formell forstand) i form av at en må betale for å gjøre opp 

for seg, for eksempel gjennom: dom, forelegg, forenklet forelegg) 

 Krav på skatt eller offentlig avgift (offentlige avgiftskrav som ikke er skatt er for 

eksempel: vann- og kloakkavgift, eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift og 

lignende) 

 Alle andre krav 

Kan kravet være foreldet?   

Dette kan i enkelte tilfeller være situasjonen. Dersom et krav er foreldet eksisterer det ikke 
lenger, og en trenger da heller ikke betale det.  

Som hovedregel gjelder en foreldelsesfrist på 3 år for pengekrav. Det finnes likevel unntak, 
for eksempel er fristen 10 år dersom en har signert gjeldsbrev.  

Foreldelsen kan avbrytes, slik at fristen begynner å løpe på nytt. Dette vil være i 
fordringshaveren sin interesse, for å hindre at kravet går tapt. Fordringshaver må da i tilfelle 
gå til rettslige skritt for å få for eksempel dom eller tilsvarende avgjørelse. Det er altså ikke 
nok å sende ut purringer eller gå til inkasso.  
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Også du som skylder kan avbryte foreldelsen, ved å erkjenne at det finnes et krav. Vær 
oppmerksom på at både et løfte om å betale og det å faktisk betale deler av kravet, eller 
rentene, vil være en slik erkjennelse. Det er også viktig å huske at de aller fleste kreditorer 
har god dokumentasjon på at du skylder penger, og om det reises sak mot deg så går denne 
sin gang. Det har da ingen ”foreldende effekt” at du lar vær å betale eller nekter  for at du 
skylder noe.   

Hva (hvilke ordninger) kan en foreslå for kreditorene ?   

Noen eksempler på ordninger/avtaler: 

Betalingsutsettelse: 

Du kan be om betalingsutsettelse i en overgangsperiode, for eksempel i noen måneder til du 
har fått oversikt over gjelden.  

Det er også mulig å be om utsettelse frem til et tidspunkt du kjenner til at du får midler, for 
eksempel frem til du får lønn eller får innvilget trygdeytelse som du har søkt om (og vil ha 
rett på). 

Rentefritak:  

Å be om rentefritak kan være et godt alternativ når du har penger til å nedbetale selve 
hovedkravet. Rentefritak kan avtales slik at rentene ikke skal løpe lenger, eller at du slipper å 
betale renter en viss tid, alt etter hva kreditor går med på.  

Det er også mulig å be om fritak sammen med en betalingsutsettelse, den mest vanlige 
ordningen vil nok da være at det gis rentefritak i samme periode som utsettelsen. Hensikten 
med rentefritak er å hindre at kravet blir stadig større når en allerede er i en vanskelig 
situasjon.  

Reduksjon av gjelden:  

Dette betyr å gjøre avtale om at en del av gjelden slettes, og at du så nedbetaler resten i 
deler. I tillegg til at det da blir lettere å nedbetale gjelden, vil det også bli mindre renter siden 
kravet blir mindre. 

Hovedkravet betales først og så rentene:  

Det opprinnelige kravet nedbetales først. Dersom du får til en avtale om å betale ned selve 
kravet først vil det bli mindre og mindre rente å betale etterhvert. Motsatt, når du betaler 
rentene først, kan det ta lang tid før selve kravet blir mindre.  
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Avdragsfrihet:  

Dette kan være en hjelp når du ser for deg at din økonomiske situasjon vil endre seg til det 
bedre, slik at du på et senere tidspunkt kan klare å betale resten av det du skylder. 
Avdragsfrihet i en periode betyr at du da kun betaler rentene. Den perioden du har en slik 
ordning vil du altså betale en lavere sum enn om du måtte betale både avdrag og renter.  

Avdragsfrihet er en utsettelse med å betale, og betyr ikke at denne delen av gjelden blir 
borte.  

Refinansiering:  

Du kan refinansiere ved å ta opp et nytt lån og bruke dette lånet til å nedbetale det gamle. 
Dette innebærer - slik som avdragsfrihet - en utsettelse av betalingen, men gjelden slettes 
ikke.  

Refinansiering kan også gjøres ved å ta opp ett lån – som er stort – som du bruker til å betale 
flere små lån. Du får da kun en kreditor, i stedet for flere, å forhandle med. Ofte får en også 
lavere rente med en slik ordning, men dette må du sjekke om er tilfelle.  

Gjelden slettes:  

Det er mulig å be kreditor om at all gjelden slettes. Det må i tilfelle være i en situasjon hvor 
du ikke har noen mulighet til å betale noe som helst, og hvor det heller ikke ser ut til at dette 
vil bedre seg i fremtiden. Det er veldig vanskelig, om ikke umulig, å få kreditor med på en slik 
avtale.  

MERK at eksemplene på avtaler ovenfor ikke er en fullstendig liste. Det er heller ikke mulig å 
lage en ”oppskrift” på det å forhandle med kreditor som alltid kan følges steg for steg. Alle 
situasjoner er unike og må behandles for seg. Hvilken situasjon en er i vil variere med en 
rekke forhold, og hva en kan betale avhenger av inntekter sett opp i mot utgifter. Kreditor 
må også gå med på en avtale, hva som er mulig å få til her vil også variere.  

Husk at det er viktig å være realistisk, tenk nøye igjennom hvor mye du kan betale hver 
måned for at det skal være mulig for deg å gjennomføre avtalen. 

Må en alltid betale noe, uansett hvor lite penger en har?   

Nei, det må en ikke. Dersom det ikke er noe til overs å bruke til gjeld etter at utgifter til 
nødvendig livsopphold er trukket fra (livsopphold, husleie og strøm), kan kreditor få beskjed 
om dette.  
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Etter dekningsloven §§ 2-5 og 2-7 skal en ha nok penger igjen til livsopphold, ellers kan en 
ikke pålegges å betale. Dette betyr på den annen side ikke at du selv kan bestemme hvor 
mye du skal sitte igjen med. Det er inntekter og utgifter det kommer an på, og det finnes 
også satser for eksempel for hva som regnes for tilstrekkelig livsopphold.  

Vær oppmerksom på at du selv har muligheten til å nedbetale gjelden din med de midlene 
du har, selv om du har så lite at kreditor ikke kan kreve at du betaler noe. Det vil alltid være 
en fordel å bli kvitt gjelden sin dersom dette lar seg gjøre! 
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Arbeid med gjeld – sjekkliste 

Sørg for at posten kommer frem til deg på riktig adresse, og åpne all post du mottar  

Første steg på veien ut av problemer med gjeld er å forsøke å få oversikt over situasjonen.  

Sorter regninger og krav 

Før gjerne opp blant annet kreditorer og det du skylder på en liste. 

Sett opp et budsjett med inntektene og utgiftene dine 

Gjør en vurdering av hvor mye du har igjen som du kan bruke på å betale gjeld.  

Se over alle regningene/kravene du har og gjør en prioritering, sett opp en rekkefølge over 
hvilke krav som bør betales først. 

Ta første kontakt med kreditor 

Dette kan du gjøre både per telefon, email og skriftlig per post. Det er lurt å notere ned/ føre 
opp på liste de opplysningene du får og avtalene du gjør. 

 Dersom du ikke har oversikt over gjelden din tar du først kontakt med kreditor 
om ber om å få opplysninger om hva du skylder. Du kan også kontakte Norske 
Inkassobyråers Forening og be om gjeldsopplysninger, dersom du kan ha gjeld 
som du ikke kjenner til/kan huske. 

 Du kan også be kreditor om å sette gjelden ”på vent”, i bero, i en periode mens 
du forsøker å få oversikt over situasjonen din. Dette kan du gjøre i samme 
henvendelse som du ber om opplysninger om gjelden.  

 Dersom du allerede har full oversikt over gjelden din kan du ved første kontakt 
forklare din situasjon og enten:  

a) vise til at du ikke har mulighet til å betale noe, jf. dekningsloven §§ 2-5 og 
2-7 eller 

b) komme med forslag til en avtale og/eller 
c) spørre kreditor hva som er mulig å få til 

Etter den første henvendelsen er det naturlig å vente på svar fra kreditor før neste steg, men 
du står selvfølgelig fritt til å ta kontakt når du ønsker. 

Prøv å komme til en ordning med kreditorene 

Når du har fått oversikt over gjeldssituasjonen din, kontakter du på nytt kreditor og forklarer 
situasjonen ut i fra de nye opplysningene du har fått.  

Vær ærlig og foreslå en avtale som du kan klare å gjennomføre. VIKTIG at du får tydelig frem 
at du ønsker å betale, at det er evnen til å betale som er problemet, ikke viljen til å betale. 
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Du står fritt til å forhandle om og komme til en løsning i samarbeid med kreditor. Det vises 
her til eksemplene på avtaler ovenfor på side 4 og 5.  

Dokumenter inntektene og utgiftene dine 

Dess bedre dokumentert den økonomiske situasjonen din er, dess lettere vil det være å få i 
stand en avtale. Eksempler på dokumentasjon er lønnslipp, utbetaling av trygd, bekreftelse 
på at du mottar sosialhjelp (slik kan du få hos sosialtjenesten), husleiekontrakt, strømregning 
med mer.  

Kontakt alle kreditorene dine 

Kreditorene bør få de samme opplysningene, og melding om at du ønsker å komme til en 
ordning med alle. Dersom du har krav som skal prioriteres/dekkes foran andre, kan du 
orientere om dette samtidig. Om det er mulig, foreslå gjerne en dato du ser for deg å kunne 
betale krav som må utsettes.  

Prøv å vise at du forsøker å finne en løsning som vil være bra både for deg og kreditor   

MERK: du kan finne eksempler på brev til kreditor nedenfor her, og lister til å lage deg en 
oversikt over kreditorer og krav. 
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Eksempler på brev til kreditor: 

Forespørsel om eventuelle krav og berostillelse 

Forespørsel om eventuelle krav og berostillelse, mer formelt skriv 

Søknad om betalingsutsettelse med rentefritak 

Forespørsel om nedbetalingsavtale 

Søknad om avdragsfrihet 

 

 

Eksempler på lister: 

Min gjeldsoversikt 

Min oversikt over hver enkelt kreditor 

Gjeldsoversikt – detaljert 
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Kreditor 

Adresse 

           Sted og dato 

 

 

Forespørsel om eventuelle krav og berostillelse – NN født xxx 

Jeg har over tid hatt store problemer med å betale mine regninger. Disse problemene 
forsøker jeg nå å ordne opp i, og arbeider derfor med å skaffe meg en oversikt over min 
gjeld.  

Jeg ber om å få tilsendt en oversikt over det dere mener å ha til gode hos meg, der 
hovedkrav, renter og omkostninger fremgår hver for seg.  

For å få den nødvendige ro til å gjennomgå min økonomi, og til å eventuelt forhandle med 
alle kreditorer, ber jeg om at videre pågang stilles i bero i en periode på 4 måneder.  

Dersom Dere ikke har krav mot meg, eller disse er foreldet, ønsker jeg skriftlig 
tilbakemelding også på dette. Jeg gjør oppmerksom på at jeg med denne henvendelse ikke 
erkjenner gjeld.  

Snarlig tilbakemelding imøteses. Jeg ber også om at det sendes kopi til NAV Laksevåg 
sosialtjenesten, Postboks 123 Loddefjord, 5881 Bergen.  

Dersom Dere ønsker å kontakte meg kan jeg treffes på telefon xxx. 

 

Med vennlig hilsen 

NN  
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Kreditor 

Adresse 

           Sted og dato 

 

Forespørsel om eventuelle krav og berostillelse – NN født xxx 

Jeg arbeider med å få oversikt over min økonomiske situasjon, og ber derfor om å få oppgitt 

følgende: 

Om det finnes krav mot meg hos Dere. Dersom det finnes krav ber jeg om å få oversendt 

restgjeldsoppgave med følgende spesifikasjoner: 

1. Total saldo per dags dato spesifisert med opprinnelig hovedstol, påløpte renter, 

omkostninger og nåværende rentesats. 

2. Dato for når de ulike gjeldspostene/kravene ble stiftet. 

3. Dokumentasjon på eventuell sikkerhet, solidarisk medforpliktende, gjeldsbrev, 

utleggsforretning/dom. 

4. Status per i dag og tilleggsopplysninger som har betydning for saken, historikk, 

betjening og lignende.  

Inntil saken er skikkelig kartlagt, ber jeg om at eventuelle krav stilles i bero i 4 – fire måneder 

fra dette brevs dato, i tråd med punkt 8.2.3. i Dokumentasjonsstandard. Innen utløpet av 

berostillelsen vil Dere motta skriftlig tilbakemelding fra meg. Dersom Dere ikke har krav mot 

meg, eller kravene er foreldet, ber jeg om skriftlig bekreftelse på dette. Denne henvendelse 

er ingen erkjennelse av gjeld.  

Jeg ber om å få så snarlig tilbakemelding som mulig.  

 

Vennlig hilsen 

NN 
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Kreditor 

Adresse 

          Sted og dato 

 

Søknad om betalingsutsettelse med rentefritak – NN født xxx 

 

Jeg er enslig og har inntekt i form av ________________________________.  Min situasjon 

er forøvrig ________________________________________ .  

 

Mine inntekter per måned: 

 

 

Mine utgifter per måned:  

(Vis gjerne til livsoppholdssats, for eksempel satsen til Statens Innkrevingssentral).  

 

Utregningen ovenfor viser at jeg ikke har nok midler til å betale kravet, jf. Dekningsloven §§ 

2-5 og 2-7, da dette vil føre til at jeg står uten tilstrekkelige midler til livsopphold. Jeg søker 

derfor om betalingsutsettelse med rentefritak inntil videre (og for eksempel - dersom du har 

trekk i trygd – at påleggstrekk fra trygden vedrørende restskatt fjernes).  

Dersom Dere har spørsmål kan jeg kontaktes per telefon xxx. 

Jeg viser til vedlagt dokumentasjon på inntekt og utgifter. 

 

Vennlig hilsen 

NN 
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Kreditor 

Adresse 

          Sted og dato 

 

Forespørsel om nedbetalingsavtale – NN født xxx 

 

Jeg er enslig og har inntekt i form av ________________________________.  Min situsjon er 

forøvrig ________________________________________ .  

 

Mine inntekter per måned: 

 

 

Mine utgifter per måned:  

(Vis gjerne til livsoppholdssats, for eksempel satsen til Statens Innkrevingssentral).  

 

Jeg har flere kreditorer, og betaler allerede kr ______ per måned i bidrag grunnet at jeg har 

2 barn. Jeg forsøker å komme til en ordning med alle mine kreditorer, og kan nedbetale 

Deres krav med kr _________ per måned.  

Jeg kan ikke betale mer, jf. Dekningsloven §§ 2-5 og 2-7, da dette vil føre til at jeg blir uten 

tilstrekkelige midler til livsopphold. På denne bakgrunn søker jeg om en nedbetalingsavtale.  

Jeg viser til vedlagt dokumentasjon på mine inntekter og utgifter.  

Dersom Dere har spørsmål kan jeg kontaktes på telefon xxx. 

 

Vennlig hilsen 

NN 
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Kreditor 

Adresse 

          Sted og dato 

 

Søknad om avdragsfrihet – NN født/saksnummer xxx 

Jeg, NN fnr. xxx med avtale/ kontraktsnummer yyy ber med dette om avdragsfrihet i 

perioden dato til dato grunnet endring i min økonomiske situasjon.  

Min situasjon er nå______________________________.  

Jeg har inntekt i form av __________________. Mine utgifter er 

følgende:____________________.  

Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke både renter og avdrag på mitt lån, samt utgifter til 

livsopphold. Jeg har i måned/tidspunkt søkt om diverse trygdeytelser fra NAV som har en 

behandlingstid på inntil ____ måneder.   

Jeg ber derfor om avdragsfrihet for perioden yyy i påvente av svar på søknadene om 

trygdeytelser fra NAV.  

Dersom dere har spørsmål kan jeg kontaktes per telefon xxx.  

Jeg viser til vedlagt oversikt over inntekter og utgifter. 

 

Vennlig hilsen  

 

NN 
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MIN GJELDSOVERSIKT 

 

Kreditor 
Jeg 

skylder til 
sammen 

Kravet 
er satt 
på vent 
til dato 

Jeg skal 
betale i 

måneden 

Dato jeg 
skal 

betale 

Hvordan 
betaler 

jeg 

Dato jeg 
er ferdig 
å betale 
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MIN OVERSIKT OVER HVER ENKELT KREDITOR 

 

Kreditor:   ___________________    Inkassoselskap:   ___________________ 

 

Hovedkrav Renter Omkostninger 

 

Innbetaling dato Innbetaling beløp Det står igjen å betale 
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GJELDSOVERSIKT – DETALJERT 

 

Kreditor 
Inkasso 
selskap 

Adresse Ref. Gjeld Forfall Rente 
(Månedlig) 

Termin 
beløp 

Løpende/betjente lån 

        

        

        

Løpende/betjente kreditter 

        

Ubetalte regninger/offentlige krav 

        

        

        

Gjeld til inkasso/tvangsinnkreving 

        

        

        

        

Krav med utleggstrekk i lønn 
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Aktuelle lover  

 Gjeldsordningsloven – Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for                        

privatpersoner 

 Tvangsfullbyrdelsesloven – Lov om tvangsfullbyrdelse 

 Foreldelsesloven  – Lov om foreldelse av fordringer 

 

Avsluttende kommentar 

Denne oversikten om gjeld er ikke uttømmende. Det er flere spørsmål og forhold som kunne 

vært med, men som er utelatt for enkelhets skyld. Formålet er å gi deg som trenger hjelp 

med gjelden din noen råd på veien, slik at det kan bli lettere for eksempel å være aktivt med 

i prosessen mot en oversikt og en løsning.  

 

 


