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Gebyrer i FS 
 
 

Gebyrer gældende fra 1. oktober 2011 
 
 
Gebyrtype Pris Bemærkning 

Afgivelse af oplysninger til trediemand 750 kr. pr. time min. 750 kr. Der tages ikke 
betaling for 
oplysninger til 
skifteretter, 
bobestyrere, 
privatskiftende 
arvinger m.fl. i 
forbindelse med 
dødsbobehandling. 
Dette gælder også 
oplysninger om 
eventuel efterlevende 
ægtefælle. 

Bevilget overtræk 300 kr. pr. ekspedition ved 
beløb 0-50.000,- kr., 600 kr. 
pr. ekspedition ved beløb 50-
250.000,- kr., Efter aftale ved 
beløb over 

  

Ekspeditionsgebyr - lån og kreditter 750 kr. pr. ekspedition  Dækker udfærdigelse 
af dokumenter og 
sikkerhedsdokumenter 
samt ekspedition og 
porto. Dækker ikke 
tinglysning og 
stiftelsesprovision. 
Ved komplicerede 
sager beregnes 
gebyret efter 
tidsforbrug 

Genforhandling af lån/kredit 0,1 % af lånebeløbet min. 
750 kr.  

 

Overførsel via bank-check 20 kr. pr. stk.   

Rykkerbreve, erhverv 250 kr. pr. stk.    

Rykkerbreve, privat 100 kr. pr. stk.    

Sikkerhedsdokumenter - udfærdigelse 750 kr. pr. stk.  F.eks.løsøre-/bil-
/ejerpantebrev. Ekskl. 
tinglysningsafgift til 
staten 

Skadesløsbrev - ændring 750 kr. pr. ekspedition  Ekskl. variabel 
tinglysningsafgift til 
staten.  
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Stiftelsesprovision 2 % af maksimum/forhøjelse   

Timelønssats 750 kr. min 750 kr. Anvendes ved 
tidskrævende opgaver 
som ikke er særskilt 
prissat 

Tingbogsoplysning 375 kr. pr. ekspedition Ekskl. gebyr til 
dommerkontor. 

Tinglysning af skifteretsattest 750 kr. pr. stk.  Ekskl. 
tinglysningsafgift til 
staten. 

Tinglysningsafgift - fast afgift 1660 kr. pr. ekspedition *
) 

til staten 

Tinglysningsafgift - variabel afgift 1,5 % af beløbet til staten 

Tinglysning/aflysning generelt 375 kr. pr. ekspedition  Ekskl. 
tinglysningsafgift til 
staten. Ved 
komplicerede sager 
beregnes gebyret ud 
fra tidsforbrug og 
timelønssats.  

Underskrift af dokumenter i/fra andre 
PI 

375 kr. pr. ekspedition  Ekskl. omkostninger til 
fremmed PI. Ved 
komplicerede sager 
beregnes gebyret ud 
fra tidsforbrug og 
timelønssats 

Værdiforsendelse Faktiske udlagte beløb   

Ændring af afdrag/sikkerhed 750 kr. pr. stk.  Ekskl. 
tinglysningsafgift til 
staten 

Ændring af refinansieringsaftale 500 kr.   

*) Seneste opdatering med
 
virkning fra 1.7.2013. 


