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Hjelpeskjema skal fylles ut av søkeren og legges ved 
søknad om beslagsfrihet 

 
Stiftelsestilsynet kan etter nærmere regler fatte vedtak om beslagsfrihet etter dekningsloven § 3-9.  
Midler som kan gjøres beslagsfrie etter dekningsloven § 3-9 (jf. dekningsloven § 2-7 bokstav d til g) er 
følgende: 

 
d)  underholdsbidrag som du (skyldneren) har krav på til deg selv 
e)  pensjon eller annen ytelse etter lovgivningen om offentlig trygd eller lignende 
f)  erstatning eller oppreisning for skade på kropp eller helse eller for tap av forsørger 
g)  midler innsamlet offentlig til skyldneren 

 
For at Stiftelsestilsynet skal kunne behandle søknaden, må du sende oss dokumentasjonen 
nevnt nedenfor. Manglende dokumentasjon vil føre til at søknaden blir avvist/avslått. 

Kontrollér derfor at følgende vurderinger er gjort, og de nødvendige dokumenter lagt ved: 

    kryss av   
 

1. Grunnlaget for beslagsfriheten 
 

Det må sendes inn kopi av vedtak om tilkjent vederlag/erstatning som det 
søkes beslagsfrihet for. 

 

 

 
2. Hvilket beløp det søkes beslagsfrihet for 

 
Det må redegjøres for om det søkes beslagsfrihet for hele eller 
deler av vederlaget/erstatningssummen. 

 

 

 
3. Oversikt over alle kreditorer med adresseliste 

 
Kreditorene dine er part i saken når du søker om beslagsfrihet. Som en del av 
saksbehandlingen vil Stiftelsestilsynet, før det fattes vedtak i saken, sende en 
kopi av søknaden om beslagsfrihet til kreditorene dine, slik at de kan uttale 
seg i saken. 

 

 

 
4.   Oversikt over totaløkonomi 
 
Det må redegjøres for søkers økonomiske situasjon. Siste års skatteoppgjør og 
siste lønnsutbetaling må vedlegges. Dersom søker deler økonomi med andre, 
må det redegjøres for den samlede økonomi.  

 

 
5. Forslag om tillitsmann 

 
Dersom midlene blir gjort beslagsfrie, skal Stiftelsestilsynet oppnevne en 
tillitsmann. Du som er eier av de beslagsfrie midlene, skal foreslå tillitsmann. 
Tillitsmannen må være en bank, en advokat eller etter nærmere regler 
fylkesmannen, jf. dekningsloven § 3‐4. 
 
 

 

 

 
 

Søknaden skal sendes til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde. 
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