
   

LH-2005-125614  

       Saken gjelder klage over vedtak om påleggstrekk.  
       Kemneren i Tromsø traff 25.04.2005 vedtak om å pålegge Tromsø trygdekontor å trekke 30 
prosent av trygdeutbetalingene til A til dekning av skattegjeld som inkludert renter og omkostninger 
ble oppgitt til kr 465.584. Skattegjelden refererte seg til årene 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 
og 1998. I kemnerens vedtak er det ved en feil ikke oppgitt hvilken periode trekket gjelder for, men 
det fremgår av tvangsfullbyrdelsesloven §7-21 at trekkperioden ikke kan overstige to år med mindre 
annet følger av dekningsloven §2-7 tredje ledd. Ut fra skattegjeldens alder kan ikke unntaket i 
dekningsloven §2-7 tredje ledd anvendes i foreliggende sak.  
       A påklaget påleggstrekket til Nord-Troms tingrett, som avsa kjennelse 21.07.2005. Etter 
tingrettens rettelse 19.08.2005 lyder slutningen slik:  

       A påkjærte kjennelsen i kjæremål av 23.08.2005. Staten v/ kemneren i Tromsø har tatt til 
motmæle.  
       A har i korthet anført:  
       Den samlede gjelden er så vidt stor at trekk i trygdeinntekten ikke vil kunne føre til fullt 
oppgjør. Det betyr at dersom det først innvilges trekk, må man regne med at det vil bli langvarig, og 
det er ingen grunn til at skyldneren i foreliggende sak skal stilles dårligere enn skyldnere som er 
under gjeldsordning. I henhold til Barne- og familiedepartementets rundskriv Q 08/2005 er satsen for 
livsoppholdsutgifter for ektefeller kr 14.132. I en konkret rimelighetsvurdering må det for øvrig 
vektlegges at skyldneren nylig er operert for kreft.  
       Når det gjelder utgifter til bolig, må det legges til grunn at skyldneren og ektefellen har faktiske 
boligutgifter på kr 8.040, som dekker husleie til borettslaget og eierens utgifter ved lån til kjøp av 
leiligheten. Dette er ikke mer enn gangbar markedsleie i Tromsø for denne type bolig.  
       I tillegg må det hensyntas at skyldneren som følge av kreftsykdommen har særlige utgifter til 
medisiner ut over det som dekkes av folketrygden, anslått til kr 2.000 i måneden.  
       A har nedlagt slik påstand:  

INSTANS: Hålogaland lagmannsrett - Kjennelse 
DATO: 2005-09-26 
PUBLISERT: LH-2005-125614 
STIKKORD: Klage over vedtak om påleggstrekk. 

SAMMENDRAG: Saken gjaldt skatteoppkreverens vedtak om påleggstrekk i skyldnerens uførepensjon. I den 
skjønnsmessige vurderingen av hva som med rimelighet trengtes til skyldnerens underhold, tok 
lagmannsretten utgangspunkt i de livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker. 

SAKSGANG: Nord-Troms tingrett - Hålogaland lagmannsrett LH-2005-125614. Kjæremål til 
Høyesterett forkastet, HR-2006-00003-U . 

PARTER: A (Advokat Amund Torstein Rugtvedt) mot Kemneren i Tromsø (Juridisk 
konsulent Carl-Otto Konow Heffermehl). 

FORFATTER: Lagdommer Anders Haugestad, lagdommer Karsten Øvretveit, lagdommer 
Vidar Stensland. 

1. Påleggstrekk nedlagt av Staten ved kemneren i Tromsø den 25.04.2005 opprettholdes med 28 
% av As månedlige bruttoinntekt. 

2. Saksomkostninger tilkjennes ikke. 

1. Prinsipalt:  
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       Staten v/ kemneren i Tromsø har i korthet anført:  
       De stedlige sosialhjelpsatsene bør benyttes som veiledende grunnlag for vurderingen av hva som 
er nødvendig til et rimelig livsopphold, jf. Rt-2001-963 og Rt-1993-1069 . På bakgrunn av 
varigheten av påleggstrekket i foreliggende sak, er det imidlertid rimelig at det godtas et noe høyere 
beløp til livsopphold enn sosialhjelpsatsene. Det godtas således et påslag på kr 1.500.  
       Ut fra boligmarkedet i Tromsø og omegn, vil det være tilstrekkelig med kr 5.500 i måneden for å 
skaffe ekteparet et akseptabelt boalternativ. Situasjonen i dag er at deler av ekteparets 
husleieinnbetaling innebærer formuesoppbygging hos barna deres, ved at det foretas nedbetalinger 
av lånet på leiligheten som barna har eierinteresser i.  
       Når det gjelder dekning av sykdomsutgifter, er det rimelig å godta ugifter til legebehandling 
tilsvarende egenandelstaket, noe som er i samsvar med tingrettens avgjørelse.  
       Staten v/ kemneren i Tromsø har nedlagt slik påstand:  

       Lagmannsretten vil bemerke:  
       Beslutningen om lønnstrekk ble truffet i medhold at skattebetalingsloven §33 nr. 1 første setning 
som lyder slik:  

       I dekningsloven §2-7 første setning bestemmes følgende:  

       Denne regelen gjelder tilsvarende for pensjonsinntekter, jf. dekningsloven §2-7 annet ledd.  
       I vurderingen av i hvilken utstrekning det er grunnlag for påleggstrekk, skal det foretas en 
samlet vurdering av inntektene til skyldnerens husstand. Etter det som er opplyst for lagmannsretten 
mottar skyldneren og hans ektefelle uførepensjon med henholdsvis kr 14.789 og kr 8.697 brutto pr. 
måned. Når ektefellens årlige forskuddstrekk fordeles pr. måned, legger lagmannsretten til grunn et 
månedlig fradrag på til sammen kr 3.801. Skyldnerens ektefelle mottar for øvrig månedlig kr 2.546 
netto fra Kommunal Landspensjonskasse. Dermed blir resultatet at ektefellene har en samlet 
nettoinntekt pr. måned på kr 22.231.  
       I forhold til spørsmålet om hva som med rimelighet trengs til ektefellenes underhold, skal det 

Staten v/ kemneren i Tromsø har ikke anledning til å ta utleggstrekk i As trygdeutbetaling. 
2. Subsidiært:  

Staten v/ kemneren i Tromsø har anledning til å ta utleggstrekk i As trygdeutbetaling begrenset 
oppad til kr 1.000. 

3. I begge tilfeller:  
Staten v/ kemneren i Tromsø betaler sakens omkostninger for tingretten og for lagmannsretten 
med kr 15.650, pluss gebyr til begge instanser. 

       Det nedlegges påleggstrekk i As trygdeytelse med kr 8.000 pr. mnd. 
       Subsidiært:  
Det legges ned påleggstrekk i As trygdeytelser etter rettens skjønn. 
       Atter subsidiært:  
Påleggstrekk datert 25.04.2005 stadfestes. 
       For alle tilfeller:  
Staten v/ kemneren i Tromsø tilkjennes sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett med 
kr 5.000.  
 

       « Forskottsskatt, restskatt, etterskottsskatt eller annen utliknet skatt som ikke blir betalt i 
rett tid, kan - i tilfelle med renter og kostnader - inndrives av skatteoppkreveren ved trekk i lønn 
eller andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven §2-7. » 

       « Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt og uforfalt lønn etter fradrag av 
forskuttstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold 
av skyldneren og skyldnerens husstand. 
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foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering. I denne skjønnsmessige vurderingen vil lagmannsretten 
i foreliggende sak ta utgangspunkt i de livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker. I 
Hålogaland lagmannsretts kjennelse av 15.01.2001 ( LH-2000-896 ) ble det riktignok tatt 
utgangspunkt i 90 prosent av gjeldsordningssatsen, men dette ble gjort under henvisning til at det 
ikke var påregnelig at trekket ville løpe i mer enn to år. Situasjonen er annerledes i foreliggende sak 
hvor gjelden er så vidt høy (kr 465.584 da påleggstrekket ble vedtatt) at tidsperspektivet på 
påleggstrekket blir mer som i gjeldsordningssaker. At trekkperioden i utgangspunktet ikke kan 
overstige to år, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §7-21, er ikke til hinder for at det etter utløpet av toårs 
perioden kan treffes nytt vedtak om påleggstrekk, dersom vilkårene for dette ellers er til stede.  
       Livsoppholdssatsen i gjeldsordningssaker er for tiden kr 14.132 i måneden for ektefeller, jf. 
Rundskriv Q08/2005 fra Barne- og familiedepartementet. I den aktuelle saken bør det gis et tillegg 
for utgifter som følge av skyldnerens kreftsykdom. Lagmannsretten er enig med tingretten i at uten 
nærmere dokumentasjon kan ikke dette tillegget settes høyere enn egenandelstaket for medisiner og 
legekonsultasjoner. Etter det som er opplyst utgjør dette kr 1.585, noe som tilsier en økt månedlig 
utgift på kr 132. Lagmannsretten tilføyer her at det i beregningen av den ordinære livsoppholdssatsen 
for ektefeller er tatt høyde for utgifter til helse, hygiene, lege mv. med kr 1.400 pr. måned, se det 
ovenfor nevnte rundskrivet s. 3.  
       Livsoppholdssatsen inkluderer ikke utgifter til bolig, og påleggstrekket kan ikke settes høyere 
enn at ektefellene kan dekke rimelige boutgifter. For borettslagsleiligheten de bor i betaler de etter 
det som er opplyst en husleie på kr 8.040 i måneden, hvorav kr 3.540 innbetales direkte til 
borettslaget, mens kr 4.500 betales til eieren som er X AS. Det er opplyst at ektefellenes døtre eier 
aksjene i dette selskapet, mens skyldnerens ektefelle er daglig leder og styreformann. Staten v/ 
kemneren i Tromsø har i prosesskrift av 22.09.2005 vært inne på at verdien av leiligheten kunne 
benyttes til oppgjør av skattegjelden, men dette er ikke tema i foreliggende sak om påleggstrekk. 
Avgjørende er om ektefellenes boutgifter ligger innenfor det rimelige. Som tingretten finner likevel 
lagmannsretten grunn til å bemerke at av husleien ekteparet betaler, benyttes i overkant av kr 2.000 
til nedbetaling av lån på leiligheten. Etter en skjønnsmessig vurdering har lagmannsretten kommet til 
at avsetning av kr 6.000 til boutgifter, vil være tilstrekkelig til å sikre ekteparet rimelige boforhold.  
       På bakgrunn av det lagmannsretten har lagt til grunn ovenfor om hva som med rimelighet trengs 
til underhold av skyldneren og hans ektefelle, er det rom for et månedlig utleggstrekk i skyldnerens 
uførepensjon på kr 1.900, og lagmannsrettens konklusjon blir at påleggstrekket fastsettes til dette 
beløpet.  
       Dermed er situasjonen at ingen av partene har fått fullt medhold. Hovedregelen i tvisemålsloven 
§180 annen ledd, jf. §174 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §3-3, tilsier dermed at hver av 
partene bærer sine omkostninger. Ingen av unntakene i tvistemålsloven §174 annet ledd kan etter 
lagmannsrettens vurdering komme til anvendelse verken for tingretten eller lagmannsretten.  
       Kjennelsen er enstemmig.  
 

Slutning:  
 

1. I tingrettens slutning punkt 1 gjøres den endring at det månedlige påleggstrekket settes til kr 
1.900 - ettusennihundre -. 

2. Tingrettens slutning punkt 2 stadfestes. 
3. Hver av partene bærer sine omkostninger for lagmannsretten. 
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