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Ansökan om nedsättning av 
pengar hos myndighet enligt 
lag 1927:56    

Blanketten skickas till: 
Länsstyrelsen i Norrbotten, 971 86 Luleå eller
norrbotten@lansstyrelsen.se 

Observera att er ansökan är ofullständig om det belopp ni avser att deponera, samt eventuell säkerhet, 
inte har inbetalats till länsstyrelsens bankgiro för deponering/nedsättning. Betalning sker till Länsstyrelsen 
i Norrbottens läns bankgiro 5244-9899. Märk betalningen med ”nedsättning” samt sökandes namn eller 
organisationsnummer. 

A. Härmed ansöker jag om att hos Länsstyrelsen få nedsätta:

Kronor 

Sista betalningsdag 

Tidsperiod 

Beloppet avser 

B. Jag har en förfallen fordran att betala och ansöker om nedsättning av
pengar på grund av:

att borgenären vägrar att ta emot min betalning

att jag är förhindrad att betala på grund av borgenärens bortovaro eller sjukdom

att jag är förhindrad att betala på grund av någon annan av borgenären beroende på
omständighet:

att jag inte vet och inte heller bör veta vem som är borgenär 

att två eller flera personer kräver mig på pengar, ovisshet råder om vem av dem som är rätt 
borgenär och det dessutom inte kan anses vara skäligt att jag själv bedömer till vem av dem 
betalning ska erläggas 

Närmare beskrivning av skälen för nedsättning: 
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C. Om det finns fler än två borgenärer, ange dessa i bilaga 

Borgenärens namn 

 

Borgenärens person-/ organisationsnummer 

 

Borgenärens postadress 

 

Borgenärens postnummer och ort 

 

Borgenärens namn 

 

Borgenärens person-/ organisationsnummer 

 

Borgenärens postadress 

 

Borgenärens postnummer och ort 

 

D. Förbehåll samt underskrift 

Jag förbehåller mig rätten att återta beloppet 

Jag förbehåller mig inte rätten att återta beloppet 

Gäldenärens (sökandens) namn 

 

Gäldenärens person- /organisationsnummer 

Gäldenärens postadress 

 

Gäldenärens postnummer och ort 

Gäldenärens e-postadress 

 

Gäldenärens telefonnummer (dagtid) 

Ort och datum 

 

Gäldenärens namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 
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