
Gældssanering – en mulig løsning, hvis din gæld er håbløs stor. 

 

Når det økonomisk ser allermest håbløst ud, gælder det om at kende mulighederne 

for at finde en udvej. En gældssanering er en ordning, hvor du kan søge om at få 

nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale tilbage til 

kreditorerne. 

Der kan være mange årsager til, at en familie eller en person kommer i økonomisk uføre. 

Følgerne er ofte barske konsekvenser for hele familien og en fastlåst situation. 

Gældssanering er en samlet ordning med alle dine kreditorer, hvor gælden nedskrives til en 

størrelse, hvor det er realistisk at kunne betale tilbage over 5 år. 

 

Betingelser 

Der er visse betingelser for, at du kan få gældssanering, blandt andet skal din økonomiske 

situation være stabil, og dette gælder også for en eventuel ægtefælle eller samlever. Gælden 

skal være så stor, at det er indlysende, at du ikke kan betale den tilbage indenfor en 

overskuelig periode. Herudover skal dine boligforhold være i orden, og du skal have fast 

fuldtidsjob. Din gæld må ikke være nyere skatte- eller forbrugsgæld. Gæld, der kan godtages 

til sanering, kan f.eks. være gæld fra en tvangsauktion, gammel bankgæld og eventuel 

gammel gæld fra tidligere virksomhed f.eks. til Skat. Det er vigtigt, at du ikke har nyere gæld 

og stifter ny gæld i gældssaneringsperioden.  

 

Hvordan søger man gældssanering? 

Du skal indlevere din ansøgning om gældssanering til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. 

Du kan finde din retskreds her.  

Du ansøger om gældssanering ved at udfylde og underskrive ansøgningsskemaet på 

www.domstol.dk Ansøgningsskemaet finder du her Derudover skal du udfylde og indlevere et 

spørgeskema, som du kan finde her. Du kan finde en vejledning til udfyldelse af skemaerne 

her.  

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indlevere kopi af dine årsopgørelser fra Skat for de 

seneste 3 år, kopi af forskudsopgørelser for de seneste 2 år, lønsedler/pensionsmeddelelser 

eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægt. Du skal indlevere de samme 

bilag for din ægtefælle/samlever/registreret partner.  

Det er gratis at indgive ansøgning om gældssanering til skifteretten. Skifteretten er også 

behjælpelig, hvis du har spørgsmål til ansøgningen. 

 

Gældssaneringens opstart 

Skifteretten indkalder dig til et møde, hvor din økonomiske situation gennemgås, og hvis 

gældssaneringssagen indledes, vil skifteretten udpege en lokal advokat som skifterettens 

medhjælper. Denne medhjælper skriver til alle dine kreditorer og beder dem anmelde deres 

krav inden for en frist på 8 uger. 

Efter denne frist er udløbet, vil skifterettens medhjælper udarbejde et samlet overblik over din 

gæld og lave et særligt gældssaneringsbudget for at regne sig frem til de månedlige afdrag til 

kreditorerne.  

http://www.domstol.dk/FIND/Pages/findminretskreds.aspx
http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Gaeldsanering.pdf
http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Gaeldssanering%20-%20spoergsm%C3%A5l.pdf
http://www.domstol.dk/Selvbetjening/blanketter/Blanketter/Gaeldssanering%20-%20vejledning.pdf


Alle husstandens indtægter medtages – også løbende ydelser som pensionsydelse og 

boligstøtte, børne- og ungeydelse og børnebidrag. Din ægtefælle/samlevers indtægter 

medtages også. 

Fra indtægterne fratrækkes en række særlige udgifter som f.eks. husleje, el, vand og varme, 

a-kasse og fagforeningskontingenter, lægeordinerede medicinudgifter, børne- og 

ægtefællebidrag. Biludgifter over 750 kr. pr. måned vil kun blive taget med i dette budget, 

hvis din bil er nødvendig for, at du kan komme til og fra arbejde og ikke kan benytte offentlig 

transport. 

Der bliver i gældssaneringsbudgettet herefter afsat et rådighedsbeløb ud fra familiens størrelse 

og antal børn under 18 år. Dette rådighedsbeløb er fastsat af Justitsministeriet. 

Rådighedsbeløbet skal bruges til mad, tøj, gaver, telefon og internetregninger, forsikringer mv.  

I gældssaneringsbudgettet kan man nu fra husstandens samlede indtægter fratrække de 

samlede udgifter samt husstandens rådighedsbeløb. Herefter kan det månedlige afdrag til 

kreditorerne fastsættes.  

 

Sagens afslutning i skifteretten 

Skifterettens medhjælper udarbejder et samlet gældssaneringsforslag, der sendes til alle 

kreditorerne. Der afholdes et møde i skifteretten, hvor skifteretten træffer beslutning, om der 

kan afsiges en kendelse om gældssanering. Det vil sige, at skifteretten afsiger en kendelse, 

der enten går ud på, at din oprindelig gæld nedsættes til en procentdel af den oprindelige 

gæld, eller at du af forskellige årsager ikke kan få gældssanering. 

Hvis du får bevilget gældssanering, skal du hver måned i 5 år indsætte det faste månedlige 

afdrag til kreditorerne på en konto. Dette beløb skal du overføre til kreditorerne en gang om 

året. 

Skulle du efterfølgende være uheldig, at der sker ændringer i dit liv, der gør, at du ikke kan 

overholde ordningen, er det vigtigt, at du kontakter skifteretten. Skulle du senere være heldig 

f.eks. at vinde i lotto, kan kreditorerne ikke gøre krav herpå. 

Hvis du har pådraget dig gæld ved personlig konkurs, kan du få gældssanering over 3 år i 

stedet for 5 år. 

 

Er der omkostninger ved gældssanering? 

Udgiften til skifterettens medhjælper vil normalt blive betalt af Statskassen.  

Hvis du har henvendt dig til en privat gældsrådgiver, en advokat eller en revisor, før eller 

under forløbet, skal du selv betale udgiften hertil. 

Inden du eventuelt henvender dig til skifteretten for at søge om gældssanering, er det værd at 

nævne, at du kan få gratis økonomisk rådgivning af Forbrugerrådet Tænk i et af deres 7 

rådgivningscentre i Danmark. Det personlige rådgivningsforløb kan hjælpe dig til at skabe 

overblik. Du mødes med frivillige gældsrådgivere, som kan hjælpe dig med at kortlægge din 

økonomiske situation og komme videre. Rådgivningen er fortrolig, uvildig og gratis. Du kan få 

rådgivning, hvis du har lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og en stor gæld. Du kan læse mere 

her. 

 

Spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte advokat Elisabeth Eriksen på tlf. 88 77 88 77 eller på mail: 

ee@BBFadvokater.dk, hvis du har spørgsmål omkring gældssanering. 

http://gaeld.taenk.dk/raadgivning-om-gaeld
mailto:ee@BBFadvokater.dk

