
Her er en tekst fra en statlig nettside. 

Først viser vi originalteksten. 

På siste side viser vi en redigert versjon.

… 



Tvangsinnkreving 
(originaltekst)

Klage på vedtak eller handlemåte under tvangsfullbyrdelse blir behandlet av 
tingretten.

Klagen bør begrunnes og inneholde en påstand, det vil si hva klager ønsker å oppnå. 
Klagen skal sendes via SI, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16.
SI vil gjennomgå saken og vurdere å omgjøre vedtaket sitt før den eventuelt blir 
sendt til retten. 
Før retten tar saken opp til behandling, må klageren innbetale et rettsgebyr til 
tingretten. Tingretten vil sende ut faktura før saken blir behandlet. 
Når tingretten tar saken til behandling vil hver av partene få komme med sine 
synspunkter. Dette skjer i all hovedsak skriftlig. 
Deretter vil retten kunngjøre sin rettsavgjørelse i saken.  Denne rettsavgjørelsen kan 
påkjæres til lagmannsretten, og i siste instans Høyesteretts kjæremålsutvalg. 

Dette er en klar og grei tekst som ikke er vanskelig å forstå. Likevel kan den gjøres 
bedre.  Hvis vi gir den en klar struktur og deler den inn i avsnitt, blir den mye 
lettere å lese. På neste side ser du hvordan det kan gjøres. 
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Tvangsinnkreving
(redigert tekst)

Klageinstans 
Klage på vedtak eller saksbehandling i saker som gjelder tvangsfullbyrdelse, blir 
behandlet av tingretten.

Hvordan klager du?
Du sender en skriftlig klage via oss, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16. Du må begrunne 
klagen og komme med en påstand, dvs. fortelle hva du ønsker å oppnå. 

Hva skjer når du har sendt klagen? 
Vi gjennomgår saken og vurderer å gjøre om vedtaket vårt før saken eventuelt blir sendt 
til tingretten. 

Hvis saken går til tingretten, må du betale et rettsgebyr før retten tar saken opp til 
behandling. Retten sender deg en faktura før saken blir behandlet. 

Når tingretten tar saken opp til behandling, vil begge partene få komme med sine 
synspunkter. Dette skjer i all hovedsak skriftlig. 

Deretter vil retten kunngjøre sin avgjørelse i saken. Denne avgjørelsen kan du påkjære til 
lagmannsretten, og i siste instans til Høyesteretts kjæremålsutvalg. 

Det er en god vane å dele teksten inn i avsnitt med underoverskrifter. En tydelig 
struktur gjør det enklere for leseren å få med seg alt som står i teksten.
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