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Brev om betalningsföreläggande 

 
Ett betalningsföreläggande är ett krav. Det betyder oftast att en privatperson 

eller ett företag anser att du är skyldig dem pengar. 

 

Vad är ett betalningsföreläggande? 

Oftast när du får ett brev från oss, anser en privatperson eller ett företag att du är 

skyldig dem pengar. Brevet är ett krav, det vill säga ett betalningsföreläggande. 

Brevet kan också handla om något annat, exempelvis:  

 att du inte har betalat din hyra – då kan hyresvärden ansöka hos oss om att 

du ska vräkas  

 att någon vill att du lämnar tillbaka saker som du har lånat.  

Vad ska du göra om du har en skuld?  

Om du har en skuld – betala den direkt till den du är skyldig eller till ett ombud. 

Ett ombud är en person med uppdrag att utföra något för någon annan. 

Kan du inte betala?  

Kan du inte betala, kommer din skuld till oss. Skulden registreras i våra register. 

Tycker du att kravet felaktigt? 

Om du anser att du inte har en skuld ska du skriva till oss och förklara vad du 

tycker är fel – då bestrider du kravet.  

Kom ihåg att skriva ditt 

 personnummer och 

 målnummer. 

Målnumret står i brevet om kravet, det vill säga i betalningsföreläggandet.  

Varför är det viktigt att du agerar? 

Om du inte hör av dig till oss beslutar vi att det finns en skuld och att du är 

skyldig att betala den. Din skuld registreras i våra register. Det är orsaken till att 

du ska höra av dig till oss om du tycker att skulden är felaktig.  

Nästa brev du kan få från oss handlar om att du har en skuld att betala. 

 


