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En målrettet rykkerindsats over for 565.000 bor-

gere og virksomheder med gæld til det offentlige 

har foreløbigt indbragt ca. 900 mio. kr. Derudover 

har Gældsstyrelsen indgået betalingsaftaler med 

knap 24.000 skyldnere.  

Gældsstyrelsen igangsatte i 2019 den største rykkerindsats i nyere tid rettet mod 

borgere og virksomheder, der har gæld til det offentlige. Formålet er at få bor-

gere og virksomheder til at afvikle deres gæld.  

 

Fra sommeren 2019 til foråret 2020 har Gældsstyrelsen udsendt ca. 565.000 

rykkerbreve. Gældsstyrelsen udsender fortsat rykkere til skyldnere, der har gæld 

til det offentlige, og antallet af udsendte rykkerbreve vil derfor blive ved med at 

stige.   

 

Den omfattende rykkerindsats har indtil videre indbragt et provenu på ca. 900 

mio. kr., jf. figur 1, og det er forventningen, at rykkerindsatsen vil bidrage yderli-

gere til det samlede inddrivelsesprovenu.  

 

Knap 24.000 borgere og virksomheder har indgået en betalingsaftale for at af-

drage deres gæld. Betalingsaftalerne omfatter gæld for ca. 586 mio. kr., og alle-

rede på nuværende tidspunkt har de indbragt ca. 50 mio. kr. til det offentlige.  

 

Kilde: Gældsstyrelsen. 

 

 

 

 

Gældsstyrelsens rykkerind-
sats har indbragt 900 mio. kr. 

Figur 1. Nøgletal for resultater af Gældsstyrelsens rykkerindsats 
 
 

900 mio.  
Foreløbigt provenu 

Den omfattende rykkerindsats har  

indtil videre indbragt ca. 900 mio. kr.  

til de offentlige kreditorer. 

24.000  
Nye betalingsaftaler 

Gældsstyrelsen har indgået ca. 

24.000 betalingsaftaler med 

borgere og virksomheder. 

565.000 
Udsendte rykkerbreve 

Gældsstyrelsen har siden sommeren 

2019 udsendt ca. 565.000 rykker-

breve til borgere og virksomheder. 



Juni 2020  

 

 

Rykkerbreve for 72 mia. kr. 

Gældsstyrelsen har med udsendelsen af de 565.000 rykkerbreve rykket for be-

talingen af ca. 72 mia. kr. i ubetalt gæld, jf. figur 2.  

 

Beløbet dækker over størstedelen af den gæld, som styrelsen kan rykke for. 

Gældsstyrelsen kan blandt andet ikke sende rykkere til virksomheder under kon-

kursbehandling eller personer, der er gået bort. Derudover udsendes der ikke 

rykkerbreve til skyldnere, der allerede er omfattet af en anden indsats i styrelsen. 

 

 
Figur 2. Andel af den samlede gæld, der er rykket for i mia. kr. 
 

 

Kilde: Gældsstyrelsen. 

 

 

Rykkerindsats fortsætter 

Skyldnere, der ignorerer Gældsstyrelsens henvendelse, kan se frem til endnu en 

rykker. Gældsstyrelsen fortsætter rykkerindsatsen og forventer at nå ud til endnu 

flere skyldnere inden udgangen af 2020. 

 

Ud over rykkere og betalingsordninger kan Gældsstyrelsen i nogle tilfælde iværk-

sætte yderligere inddrivelsesindsatser over for skyldnere med gæld til det offent-

lige, fx lønindeholdelse, modregning i udbetalinger fra det offentlige eller besøg 

fra fogeden med henblik på at gøre udlæg i aktiver. 
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