
FORLIKSRÅDET I   
  
  

FORLIKSKLAGE 
 
KLAGAR:  FØDSELSNR: 
ADRESSE:      FØRETAKSNR: 
   
PROSESS-
FULLMEKTIG 

 FØRETAKSNR: 

ADRESSE:  
 

    

KLAGEMOTPART:    
ADRESSE:  FØDSELSNR: 
  FØRETAKSNR: 
PROSESS-
FULLMEKTIG 

 FØRETAKSNR: 

ADRESSE:  
 

    

 
SAKA GJELD:  
Klagemotparten skyldar klagaren kr ____________ med tillegg av _____ % rente frå ________til ________, 
med tillegg av rente i samsvar med forseinkingsrentelova § 3 og inndrivingskostnader og sakskostnader ifølgje 
påstand.  
 
I påstanden er det teke omsyn til delbetaling på kr ____________. 
 
Bakgrunnen for kravet er faktura nr. ____________av ___________ på (beskriving av vara/tenesta): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Kravet er forfalle til betaling den ____________. 
 
Klagemotparten er kravd for gjelda, men har ikkje betalt. For klagaren ber vi derfor om at ____________ blir 
innkalla til forliksrådet for mekling i saka. Dersom klagemotparten ikkje møter, eller tilsvar ikkje blir gitt, blir 
det kravd fråværsdom. 
 
PÅSTAND: Klagemotparten blir dømd til å betale klagaren: 
1 Hovudkrav  

 + _____ % rente av kr ____________ per ____________  

2 Kostnader ved utanrettsleg inndriving  

 + xx,xx % rente av inndrivingskostnader per ____________ 
(30 dagar frå datoen for betalingsoppfordringa på lett sats og 30 dagar frå varsel 
av ____________ på auken til tung sats), jf. forseinkingsrentelova § 2 

 

 + særskilde utanrettslege kostnader ifølgje vedlegg  

 I medhald av inkassoforskrifta kapittel 2  

3 Tidlegare forsøkt forretning    
4 Sakskostnader Behandlingsgebyr   
  Saksførebuande 

rettshjelp 
  

  Møtegebyr   
 I medhald av tvistelova § 6-13 Totalsum  



I tillegg kjem den til kvar tid gjeldande rentesatsen etter forseinkingsrentelova § 3 frå datoen for forliksklaga på 
post 1 og 2 og frå datoen for oppfyllingsfristen på post 3 og 4, til betaling skjer. 
 
Betalingsoppfordring er send den ____________ (kopi vedlag).  
Varsel i samsvar med tvistelova § 5-2 (1) første og andre punktum er sendt den ____________ (kopi vedlagd). 
Andre vedlegg (gi opp om det blir kravd at nokon av vedlegga skal vere unnatekne frå innsynsrett i medhald av 
tvistelova § 14-4): 
 
Eventuell innkalling til forliksmekling skal sendast oss. 
 
 
 
 
Dato, underskrift 
 
 
 
__________________________________      


	Klagemotparten skyldar klagaren kr: 
	med tillegg av: 
	rente frå: 
	til: 
	I påstanden er det teke omsyn til delbetaling på kr: 
	Bakgrunnen for kravet er faktura nr 1: 
	Bakgrunnen for kravet er faktura nr 2: 
	Bakgrunnen for kravet er faktura nr 3: 
	av: 
	på beskriving av varatenesta 1: 
	på beskriving av varatenesta 2: 
	på beskriving av varatenesta 3: 
	Kravet er forfalle til betaling den: 
	Klagemotparten er kravd for gjelda men har ikkje betalt For klagaren ber vi derfor om at: 
	Hovudkrav   rente av kr per: 
	undefined: 
	rente av kr: 
	per: 
	Kostnader ved utanrettsleg inndriving  xxxx  rente av inndrivingskostnader per 30 dagar frå datoen for betalingsoppfordringa på lett sats og 30 dagar frå varsel av på auken til tung sats jf forseinkingsrentelova  2  særskilde utanrettslege kostnader ifølgje vedlegg: 
	xxxx  rente av inndrivingskostnader per: 
	av_2: 
	Kostnader ved utanrettsleg inndriving  xxxx  rente av inndrivingskostnader per 30 dagar frå datoen for betalingsoppfordringa på lett sats og 30 dagar frå varsel av på auken til tung sats jf forseinkingsrentelova  2  særskilde utanrettslege kostnader ifølgje vedlegg_2: 
	Kostnader ved utanrettsleg inndriving  xxxx  rente av inndrivingskostnader per 30 dagar frå datoen for betalingsoppfordringa på lett sats og 30 dagar frå varsel av på auken til tung sats jf forseinkingsrentelova  2  særskilde utanrettslege kostnader ifølgje vedlegg_3: 
	Totalsum: 
	Varsel i samsvar med tvistelova  52 1 første og andre punktum er sendt den: 
	Andre vedlegg gi opp om det blir kravd at nokon av vedlegga skal vere unnatekne frå innsynsrett i medhald av: 
	undefined_2: 
	Tekst3: 
	Tekst4: 
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Hovudkrav   rente av kr per_2: 
	Tidlegare forsøkt forretning: 
	Klager: 
	Klager_adr: 
	KP: 
	KP_adr2: 
	IK: 
	IK_adr2: 
	IKP: 
	IKP_adr2: 
	FØDSELSNR: 
	FØRETAKSNR: 
	føretaknr_KP: 
	BEHANDLING: 
	rettshjelp: 
	møtegebyr: 


