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Du kan gå til fogedretten 
Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervs- 
drivende følger ikke afgørelsen. 

 
Den erhvervsdrivende har haft en periode til at meddele næv- 
net, om den erhvervsdrivende ønsker at følge afgørelsen eller 
fx ønsker at indbringe sagen for domstolene. 

 
Nævnet har ikke hørt fra den erhvervsdrivende. Du har 
derfor mulighed for, at fogedretten hjælper dig med at få den 
erhvervsdrivende til at rette sig efter afgørelsen. 

 
Her kan du trin for trin læse om, hvad du skal gøre, hvis du 
vælger at gå til fogedretten med din sag. 

 
Trin 1: 
Kontakt fogedretten 
Du skal kontakte fogedretten i den retskreds, hvor den er- 
hvervsdrivende har bopæl. På www.domstol.dk finder du den 
relevante retskreds. 

 
Du skal skriftligt bede fogedretten om at tage sagen op for 
dig. Samtidig skal du sende vedlagte erklæring om, at nævnet 
ikke har hørt fra den erhvervsdrivende og en kopi af nævnets 
afgørelse til fogedretten. 

 
Trin 2: 
Møde i fogedretten 
Fogedretten indkalder dig og den erhvervsdrivende til et 
møde. Der kan være tilfælde, hvor du ikke behøver at møde 
op. I så fald vejleder fogedretten dig om det videre forløb. 

 
Hvis den erhvervsdrivende ikke møder op, kan fogedretten 
eller politiet på din opfordring hente den erhvervsdrivende. 
Det koster penge, som du skal lægge ud, men som du senere 
får refunderet. 
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Trin 3: 
Betaling til fogedretten 
Fogedretten tager 300 kroner i grundafgift for at behandle din 
sag. Hvis du har fået medhold i et krav på over 3.000 kroner, 
skal du udover grundafgiften betale en halv procent af kravet 
i afgift. 

 
Du kan beregne det præcise beløb på www.domstol.dk. 

 
Derudover kan der komme udgifter til fogedretten, hvis du 
beder fogedretten eller politiet om at hente den erhvervs- 
drivende. 

 
Du betaler løbende udgifterne til fogedretten, men får efter- 
følgende beløbet refunderet af den erhvervsdrivende eller af 
Nævnenes Hus. 

 
Trin 4: 
Sådan får du dine udgifter refunderet 
Hvis den erhvervsdrivende ikke er i stand til at betale de 
penge, du har lagt ud i forbindelse med sagen, refunderer 
Nævnenes Hus dem. 

 
Hvis det er tilfældet, skal du sende dokumentation for dine 
udgifter til Nævnenes Hus, fx en udskrift fra fogedretten med 
en opgørelse over dine udgifter. Nævnenes Hus refunderer 
først pengene, når sagen er afsluttet. 

 
 

Du kan se mere på 
www.domstol.dk 
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SPØRGSMÅL OG SVAR 
SKAL JEG BRUGE EN ADVOKAT? 
Du har som udgangspunkt ikke brug for en advokat. Fogedret- 
ten hjælper dig med at stille de relevante spørgsmål på mødet 
mellem dig og den erhvervsdrivende. Hvis fogedretten vurde- 
rer, at du har behov for en advokat, rådgiver den dig om det. 

 
KAN JEG FÅ DÆKKET UDGIFTER TIL EN ADVOKAT? 
Hvis du på egen hånd vælger at bruge en advokat, skal du selv 
betale. Hvis fogedretten opfordrer dig til at bruge en advokat, 
refunderer Nævnenes Hus udgiften. 

 
KAN FOGEDRETTEN AFVISE MIN SAG? 
Der kan være enkelte situationer, hvor fogedretten afviser at 
behandle sagen, fx hvis den erhvervsdrivende ikke har penge 
til at betale dit krav. Fogedretten vejleder dig i dette tilfælde. 

 
HVAD HVIS DEN ERHVERVSDRIVENDE GÅR 
TIL DOMSTOLENE? 
Hvis den erhvervsdrivende går til domstolene med sagen, 
sætter fogedretten typisk sagen i bero og afventer dommen 
fra retten. I det tilfælde dækker Nævnenes Hus dine 
omkostninger til retssagen. 

 
August 2017  

 
KONTAKT NÆVNENES HUS 
Du er velkommen til at kontakte Nævnenes Hus, hvis du har 
spørgsmål. 

 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
Telefon 72 40 56 00  
Mail: nh@naevneneshus.dk 


