
DEL I KLAGE PÅ TVANGSFORRETNING 

1 Personlig informasjon 

1.1 

Etternavn, fornavn Fødselsnummer 

Adresse Telefon 

Epostadresse 

2 Opplysninger om saken(e) det klages over 

2.1 
Saksnumre 

2.2 

Hva slags type sak er det du klager på? 
Utleggsforretning (pant i eiendeler/trekk i inntekt) 
Anvisning (tvangsdekning i pengekrav/verdipapirer) 
Fravikelse (utkastelse) 
Tvangssalg/tilbakelevering av motorvogn 

3 Begrunnelse for klagen 
Gjør rede for hvilken endring du ønsker i beslutningen, og beskriv hva du begrunner klagen med 

Du må dokumentere klagen: 
Hvis du mener namsmannen har brukt feil opplysninger, må du levere dokumentasjon på det du 
mener er rett. Det er særlig viktig hvis du mener trekk i lønn/trygd er feil. Hvis du mener at kravet er 
betalt eller falt bort, kan du levere kopi av kvitteringer eller kontoutskrift/utskrift fra nettbanken din 
som viser dette. Namsmannen kan avvise en klage som mangler dokumentasjon. Det er liten 
mulighet til å få medhold i klagen dersom dokumentasjon ikke leveres sammen med klagen.  
4 Underskrift 

Du må signere klagen for at den skal være gyldig 
Sted og dato 

Underskrift 

Klagen må sendes per post, eller leveres personlig på namsmannens kontorer. Klage som kommer på 
e-post eller faks vil som hovedregel ikke godtas som en klage. Du gjøres også oppmerksom på at du 
har rett til å få klagen prøvd for tingretten, hvis klagen til namsmannen ikke fører frem. 

KLAGER DU PÅ TREKK I INNTEKT MÅ DU FYLLE UT DEL II PÅ BAKSIDEN  



DEL II KLAGE PÅ TREKK I INNTEKT 
1 Opplysninger om deg 
Sivilstand Enslig  Gift Samboer Reg. partner 
Navn på ektefelle/samboer/partner Fødselsdato 

2 Opplysninger om dine inntekter og utgifter 
Alminnelige utgifter er allerede dekket av livsoppholdssatsen. Du vil heller ikke få avsatt til uprioritert gjeld, for eksempel 
frivillige nedbetalingsavtaler. Hvis du mener at du har utgifter som må hensyntas kan du opplyse om disse nedenfor. 

Vedlegg 

Inntekt kr  per mnd. 
Legg ved kopi av lønnsslipp eller annen dokumentasjon som viser din inntekt. 

per mnd. Boligutgifter/husleie: kr  
Legg ved kopi av husleiekontrakten, faktura fra utleier eller kontoutskrift som viser utgiften. 

Barnehage/aktivitetsskole: kr  per mnd. 
Legg ved kopi av faktura, kvittering eller kontoutskrift som viser utgiften. 

Transport ifb. med jobb/sykdom: kr  per mnd.  
Legg ved kopi av faktura, kvittering eller kontoutskrift som viser utgiftene. Behov som følge av sykdom kan dokumenteres ved legeerklæring. 

Sykdom/medisinske utgifter: kr  per mnd.  
Legg ved kopi av resept, kvittering eller kontoutskrift som viser utgiftene. Behovet kan dokumenteres i form av erklæring fra lege 

Andre utgifter: kr per mnd. 
Beskriv utgiftene her 

3 Opplysninger om forsørgelse 
Viktig: Det er strenge regler for å kunne få avsatt penger til forsørgelse. Voksne over 18 år regnes i utgangspunktet som 
selvforsørgende. Ektefelle/samboer plikter videre å dekke sin andel av husstandens utgifter. Hvis du mener at vilkårene 
for forsørgelse er tilstede kan du redegjøre for dette nedenfor. 

Forsørger du din ektefelle/samboer? Ja 
Har vedkommende lav eller ingen inntekt? Lav Ingen 
Skyldes dette sykdom? Ja Legg ved legeerklæring om arbeidsevne 
Skyldes dette skole/utdanning? Ja Legg ved bekreftelse på skoleplass 
Skyldes dette arbeidsledighet? Ja Legg ved oppsigelse/arbeidssøknad 
Skyldes dette andre forhold? Ja Dokumenter og forklar forholdet 

Har vedkommende gjort tiltak for å forbedre/endre situasjonen for eksempel søkt om ytelser hos 
NAV, registrert seg som arbeidssøker hos NAV, søker jobber, eller går på skole eller utdanning? 
Hvis ja, beskriv tiltaket her 

Forsørger du barn som ikke er registrert på deg eller din adresse i Folkeregisteret? Ja 
Før opp barnas navn og fødselsnummer. Beskriv samværsløsning dersom barna ikke bor full tid hos deg. 

4 Ønsket endring av trekkbeløp 
På bakgrunn av opplysningene ovenfor ønsker jeg trekket endret til kr__________________ per mnd. 
Neste lønnsutbetaling:________ Når må arbeidsgiver senest ha beskjed hvis trekket endres? ________ 
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