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I Utleggstrekk behandles de materielle og prosessuelle reglene 
om inndriving av pengekrav ved trekk i lønn mv. I tillegg til 
de alminnelige reglene om utleggstrekk i dekningsloven og 
tvangsfullbyrdelsesloven, behandles også særbestemmelser 
i bidrags innkrevingsloven og skattebetalingsloven. I boken 
rede gjøres det for relevant rettspraksis, særlig fra Høyeste
retts kjæremålsutvalg/ankeutvalg og lagmannsrettene, og for 
tolkningsuttalelser fra Lovavdelingen. 

Første utgave av boken kom i 2008. I denne reviderte utgaven 
er forskriften om livsoppholdssats for saker om utleggstrekk 
og gjeldsordning nærmere behandlet. Det er også tatt med 
et nytt kapittel om forholdet mellom utleggstrekk og mot
regning til inndriving av folketrygdens tilbakebetalingskrav.

Boken vil være til nytte for alle som kommer i kontakt med 
 reglene om utleggstrekk, som advokater, dommere, de  ansatte 
hos namsmyndighetene, ansatte i inkassobransjen, økono
miske rådgivere og forvaltningsjurister. 

VIBEKE IRENE LØVOLD er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 
(1997), og er fra 2010 lagdommer i Borgarting lagmannsrett. 
Løvold har i flere år vært ansatt i Justisdepartementets lov
avdeling, herunder som lovrådgiver med ansvaret for gjelds
forfølgningsretten. Hun har også vært konstituert lagdom
mer i Hålogaland lagmannsrett. Løvold har utgitt bøkene 
Brækhus’ Omsetning og kreditt 1, Tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning 
og konkurs (revisjon, 2015), Falkanger/Flock/Waaler: Tvangsfull-
byrdelsesloven lovkommentar (revisjon, 2018) og Konkursrett kort 
forklart (2019).
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Forord til første utgave

Adgangen til å inndrive pengekrav ved utleggstrekk har fått stor betydning 
i praksis. Alle norske namsmyndigheter har kompetanse til å nedlegge utleggs-
trekk. Det totale antall saker hvor utleggstrekk blir besluttet, overstiger trolig 
hundre tusen per år i Norge. For skyldneren kan et utleggstrekk få stor betyd-
ning for privatøkonomien og hverdagslivet.

Reglene om utleggstrekk i dekningsloven og særlovgivningen har vært 
endret en rekke ganger. I 2005 ble det vedtatt ny bidragsinnkrevingslov 
og skattebetalingslov, i tillegg til regler om registrering av utleggstrekk 
i  Løsøreregisteret.

Som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling kom jeg til å jobbe med 
reglene om utleggstrekk fra ulike vinkler. Foruten at Lovavdelingen har avgitt 
en del tolkningsuttalelser om emnet, har vi de senere årene arbeidet blant 
annet med proposisjonen om registrering av utleggsforretninger i Løsøre-
registeret (Ot.prp. nr. 66 (2004–2005)), og med bistand til andre departemen-
ter i forbindelse med ny bidragsinnkrevingslov og skattebetalingslov, samt 
endringer i gjeldsordningsloven. Jeg erfarte at det kunne vært ønskelig å ha 
for hånden en samlet fremstilling av rettskildematerialet om utleggstrekk.

I rettspraksis finnes det et rikt tilfang av eksempler på problemstillinger 
som kan oppstå i utleggstrekksaker. I boken har jeg omtalt saker fra Høyeste-
rett og Høyesteretts kjæremålsutvalg og lagmannsrettene, men har avgrenset 
mot praksis fra tingrettene.

Boken gir først og fremst en oversikt over reglene om utleggstrekk i dek-
ningsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og spesiallovgivningen. For sammen-
hengens skyld har jeg valgt å også behandle noen temaer som ikke direkte 
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6 forord   

gjelder utleggstrekk, herunder andre regler om beskyttelse av lønnskrav, 
reglene om «intet til utlegg» og dekningsloven §§ 2-4 og 3-9.

Jeg vil takke Justisdepartementet for økonomisk støtte til bokprosjektet. 
Videre vil jeg takke seksjonssjef Alexander Dey hos Namsfogden i Oslo og 
førstebyfogd Ernst Moe som har gjennomgått manus som fagkonsulenter og 
kommet med verdifulle kommentarer.

Jeg håper at boken vil være til nytte for de ansatte hos namsmyndighetene, 
og for andre som kommer i kontakt med reglene om utleggstrekk, blant andre 
dommere, advokater, ansatte i inkassobransjen, økonomiske rådgivere og 
forvaltningsjurister.

Boken er ajourført frem til 1. juli 2008.

Oslo/Tromsø, juli 2008

Vibeke Irene Løvold
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Forord til andre utgave

Siden første utgave av boken kom ut i 2008, har det skjedd endringer i lov og 
forskrifter av betydning for utleggstrekk. Særlig viktig er endringen i dek-
ningsloven og gjeldsordningsloven ved lov 14. mai 2014 nr. 17, som ga hjem-
mel for å fastsette forskrift om satser for beregningen av hva som med rime-
lighet trengs til underhold av skyldneren med husstand. Reglene i forskriften 
om livsoppholdssatser er behandlet i kapittel 8 i boken.

Boken er ellers oppdatert for andre lov- og forskriftsendringer og med ny 
rettspraksis.

I andre utgave er det tilføyet et nytt kapittel (kapittel 20) som omhandler 
forholdet mellom motregning etter hjemler i folketrygdloven (motregning 
i tilbakebetalingskrav) og utleggstrekk.

Boken er ajourført frem til 1. oktober 2020.

Oslo, oktober 2020

Vibeke Irene Løvold
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