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PÅLEGG OAA UTLEGGSTRiKK I TKYGO

Du meddeles a t trygdekontoret er p å lag t å foreta trekk som fastsatt nedenfor:

Trygdedes navn: RUNE LEANDER HANSEN Manedhg rekkbeløp. NOK 1 600 00
Fødselsnummer: 06125537993 Sum udekket beløp: NOK 38 493,03

2  Trygdekontor: NAV REGNSKAP PENSJON

Trekket skal iverksettes fra og m ed første trygdeutbeta ling og løper til kravet er betalt, men ikke utover angitte 
trekkperiode, se ved lag te  protokoll.

Dersom saken ikke blir oppg jo rt i denne perioden vil ny utleggsforretning bli beram m et.

Vi viser til ytterligere informasjon samt opplysninger om k lageadgangen  på baksiden av de tte  brev. Det følger av 
tvangsfullbyrdelsesloven § 2-14 a t Sl kan ta utlegg og hvilke regler som da g je lder for Sl.

Utleggsprotokoll er vedlagt.

Med hilsen
Statens innkrevingssentral
Per W aage
direktør

saksbehandler: C. Larsen 
telefon: 75 14 97 00

http://www.sismo.no


STATENS IN N KREVINGSSENTRAL
Postboks 455, 8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198 
Kontonummer 4714.10.00167

www.sismo.no 
E-post: tirmapost@sismo.no 

Tlf. 75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02

Hvordan betaler du?
Sis kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betalingsblankett ved 
innbetaling. Mangler du KID, må du oppgi vår 
referanse eller kravnummer som 
betalingsinformasjon.

Betaling fra land utenfor Norge skal også gjøres til 
bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1 
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ. 
BIC/SWIFT-kode SN0WN022. 
IBAN-bank-kodenummer N016 4714 1000 167.

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Dersom du ikke kan betale kravet, må du 
kontakte oss. I mange saker kan vi innvilge 
avdragsordning eller betalingsutsettelse.

Du når oss på vår nettadresse www.sismo.no. Du 
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om 
betalingsavtale.

Hva skier hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender vi én purring. Bøter purres 
to ganger. For bøter og trafikkgebyr påløper 
gebyr ved purring. *

Krav som ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du 
kan da få betalingsanmerkning **, samt at det 
kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i 
tilgodehavende skatt for enkelte kravtyper.

Sl sender anmodning om soning på bøter vi ikke 
har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving 
Utleggstrekk i lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter. 
Dersom du ikke betaler innen forfall, vil Sl 
vurdere trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi 
pålegger din arbeidsgiver eller NAV å trekke 
et fast, månedlig beløp.

For at vi skal kunne beslutte et korrekt 
trekkbeløp, må du dokumentere inntekter og 
utgifter. Gjør du ikke dette, vi! vi fastsette 
trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde 
e t rimelig beløp til livsopphold.

Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta pant i din konto, fast eiendom 
eller andre eiendeler. Det kan føre til 
tvangsdekning eller tvangssalg for å få 
oppqjort kravet. Det vil da påløpe 
rettsgebyr.

Du har plikt til å gi Sl de opplysninger som er 
nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, og sendes til Sl 
så snart som mulig. Du må begrunne klagen, 
og legge ved dokumentasjon som du mener 
har betydning for saken. Sl tar bare hensyn til 
dokumenterte opplysninger. Vi videresender 
klager som vi ikke har fullmakt til å behandle.

En klage har som hovedregel ikke 
oppsettende virkning. Det betyr at 
innkrevingen fortsetter selv om klagen er til 
behandling.

Du kan klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt 
-Sis saksbehandling

Klagefrist varierer fra sak til sak, og vil være 
opplyst i brev fra oss.

Dersom du ikke får medhold i klagen, kan du 
i noen tilfeller klage på nytt. Sl sørger for at 
klagen blir videresendt til rett instans.

Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte 
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV har 
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45 
353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller 
NAV er gratis.

Dersom du er varig ute av stand til å betale, 
kan du søke om ettergivelse. Sl deltar også i 
gjeldsordninger. Mer informasjon og 
søknadsblanketter finner du på vår nettside, 
eller du kan ta kontakt med oss.

Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan 
gi opplysninger til den eller de saken gjelder, 
eller til de som har gyldig fullmakt.

Fullmakt
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt, kan 
opp-lysninger om en sak gis til andre enn 
skyldner. Fullmaktsskjema finner du på Sis 
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.

* Purregebyr og tilleggsgebyr
Purregebyret på bøter er Vi rettsgebyr ved første gangs 
purring. Ved andre gangs purring påløper ytterligere et 
rettsgebyr. Hvis vi ma purre på innbetaling for trafikkgebyr 
ilegges et tilleggsgebyr på 50%  av det opprinnelige kravet.

** Betalingsanmerkning
Dersom Sl tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i 
utleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret 
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger 
fra denne basen.

http://www.sismo.no
mailto:tirmapost@sismo.no
http://www.sismo.no
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Følgende opplysninger er lagt til grunn for trekkvurderingen

Skyldner: Hansen Rune Leander Barn i husstanden Antall

Fødselsnummer: 06125537993 Felles barn: 0

Sivilstatus: Enslig Særkullsbarn skyldner: 0

Partner: Særkullsbarn partner: 0

Inntekter Skyldner Partner Særutgifter Skyldner Partner

Lønn Sum samværsutgifter barn 0 0

Forskuddstrekk, skatt av lønn Sum livsopphold særkullsbarn 0 0

Trygd 32500 Sum livsopphold voksne 7713

Forskuddstrekk, skatt av trygd 8072 Betalt barnebidrag 8610

Bostøtte Tvungen pensjonsordning 0

Mottatt barnebidrag Utleggstrekk bidrag

Sum barnetrygd felles barn 0 0 Utleggstrekk bidrag, prosent

Sum barnetrygd særkullsbarn 0 0 Utleggstrekk bidrag (%) i kr. 0

Kontantstøtte Utleggstrekk

Kontantstøtte særkullsbarn Utleggstrekk, prosent

Studielån/ stipend Utleggstrekk (%) i kr. 0

Stønad barnetilsyn Avdrag

Annen inntekt Avdrag, Sl

Bruttoinntekt 32500 0 Barnepass særkullsbarn

Nettoinntekt 24428 0 Ekstra avsetning livsopphold

Helseutgifter utover livsopphold

Annen særutgift

Sum særutgifter 16323 0

Fellesutgifter Husstanden Resultat Skyldner Partner

Boutgifter 6500 Bruttoinntekt 32500 0

Ekstra avsetning boutgifter Nettoinntekt 24428 0

Kommunale avgifter/ renovasjon Sum fellesutgifter 6500

Utgifter til barnepass/ SFO Andel fellesutgifter 6500 0

Boligforsikring (ekskl. innbo) Andel fellesutgifter (%) 100 0

Transport utover livsopphold Sum særutgifter 16323 0

Strøm utover livsopphold Dekning av partners underskudd

Annen fellesutgift Overskudd 1605 0

Sum livsopphold voksne

Sum livsopphold felles barn 0

Sum fellesutgifter 6500

Sl kan innhente følgende opplysninger fra andre kilder:

Type opplysning Kilde
Personalia Det sentrale folkeregisteret
Ytelsesopplysninger NAV

Lønns- og trekkoppgave for siste tilgjengelige likningsår Skatteetaten

Utleggstrekk Utleggsdatabasen

Lønnsopplysninger Arbeidsgiver



Namsbok:
UTLEGGSFORRETNING
SÆRNAMSMANN
STATENS INNKREVINGSSENTRAL 
Sl's org.nr.: 971 648 198
Vår ref: 06125537993
Sl's Kundenummer 
Foretaksregisteret: 215966 
Namsbok nr: 127366/2013

Prosess Statens innkrevingssentral Bankkonto: 4714 10 00167

fullmektig Postboks 455, 8601 Mo i Rana

Saksøker Justis- Og Beredskapsdepartementet

Saksøkt Navn: RUNE LEANDER HANSEN 
Adr: TINDELAND

Fnr./foretaksnr: 06125537993 
Postnr./poststed: 5568 VIKEBYGD

Forretning
holdt

Dato: 28.10.2013 Kl.: 08:00 
Sted: Statens innkrevingssentral

Kravnr Tvangsgrunnlag

20681010001032-
20681010004013-
206810110041258
206810110041711
20681011004172-
206810111000113

Rettskraftig dom av 24.03.2009, jf tvangsfullbyrdelsesloven 
Rettskraftig dom av 25.01.2010, jf tvangsfullbyrdelsesloven 
Rettskraftig dom av 21.06.2010, jf tvangsfullbyrdelsesloven 
Rettskraftig dom av 30.04.2011, jf tvangsfullbyrdelsesloven 
Rettskraftig dom av 30.04.2011, jf tvangsfullbyrdelsesloven 
Rettskraftig dom av 30.04.2011, jf tvangsfullbyrdelsesloven

§ 4-1 annet ledd bokstav a 
§ 4-1 annet ledd bokstav a 
§ 4-1 annet ledd bokstav a 
§ 4-1 annet ledd bokstav a 
§ 4-1 annet ledd bokstav a 
§ 4-1 annet ledd bokstav a

Fremlagte dok. Tvangsgrunnlaget

Namsmann Statens innkrevingssentral v/Direktør Per Waage

Til stede Ingen

Beregning: Hovedkrav: Gebyr: Renter: Andre omkostn.: Udekket beløp:

20681010001032-
20681010004013-
206810110041258
20681011004172-
206810110041711
206810111000113

NOK 597,48 
NOK 5 000,00 
NOK 4 893,75 
NOK 3 000,00 

NOK 18 356,25 
NOK 3 000,00

NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00

NOK 70,00 
NOK 641,70 
NOK 473,51 
NOK 262,74 

NOK 1 605,11 
NOK 592,49

NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00 
NOK 0,00

NOK 667,48 
NOK 5 641,70 
NOK 5 367,26 
NOK 3 262,74 

NOK 19 961,36 
NOK 3 592,49

Total sum kr: NOK 38 493,03

I tillegg kommer omkostninger ved inndriveise av pantekravet, jf. panteloven § 1-4 og 1-5 første ledd bokstav a, og renter 
som er opptjent senere enn to år før en panthaver begjærer tvangsdekning, jf. panteloven § 1-5 bokstav b.

Saksøkte er oppfordret til å betale. Unntaksretten er iaktatt.

Namsmannens beslutning:

Utlegg tatt i:
Trekk i saksøktes trygd med kr 1600,00 f.o.m første utbetaling og inntil kravet er betalt, men ikke utover 2 år fra denne 
utleggsforretning.

Det gjøres oppmerksom på at utleggstrekk i lønn eller trygd vil bli registrert i Løsøreregisteret. Utleggstrekk som i 
henhold til utleggsforretningen skal være avsluttet innen utløpet av to kalendermåneder etter den måneden 
utleggsforretningen ble holdt, blir ikke registrert i Løsøreregisteret. Løsøreregisteret kan gi ut opplysninger om 
utleggstrekk og beslutninger om intet til utlegg til advokater, finansinstitusjoner, inkassobyråer, kredittopplysningsbyråer, 
samt offentlige myndigheter med taushetsplikt etter forvaltningsloven eller annen lov, jf. tingiysingsloven § 34a tredje 
ledd.
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Namsbok:
UTLEGGSFORRETNING
SÆRNAMSMANN
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Sl's org.nr.:
Vår ref:
Sl's Kundenummer 
Foretaksregisteret: 
Namsbok nr:

971 648 198 
06125537993

215966
127366/2013

Namsmannen forbyr enhver forføyning over pantet som strider mot saksøkerens rett. 
Partene er qjort kient med reqier oq frist for klage.

Underskrifter: ~

Tinglysningsattest:

Namsmann . ,,
Direktør

Saksbehandler C. L-arsen 
Konsulent
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