
 

 

 

 

Ansøgning om godtgørelse af udgifter du har haft i forbindelse med en sag i 

fogedretten vedrørende en afgørelse eller et forlig fra Forbrugerklagenævnet eller et 

godkendt, privat klage- eller ankenævn 

 

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Nævnenes Hus. Læs først vejledningen på sidste side. 

Vedlæg de bilag der fremgår længere nede i ansøgningsskemaet. 

 

Jeg ønsker at få godtgjort udgifter, jeg har haft i forbindelse med forsøg på tvangsfuldbyrdelse 

af en afgørelse/et forlig truffet af Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller 

ankenævn.   

 

Ansøger (Udfyldes med blokbogstaver) 
Navn: 

Adresse: 

Postnummer: By: Telefonnummer: 

Kontonummer: 

 

Sagen: 
Sagsnummer ved klagenævnet/ankenævnet:  

 

For at du kan få dækket dine udgifter i forbindelse med behandlingen af din sag i fogedretten, skal du 

som minimum opfylde følgende to betingelser:  

 

 Du skal have fået helt eller delvis medhold i en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet eller et 
godkendt, privat klage- eller ankenævn  

 

 Du skal have indgivet din klage til klage- eller ankenævnet senere end 1. januar 2010 
 

Hvis du ikke opfylder disse betingelser, er du ikke berettiget til at få dækket dine udgifter. Læs mere i 

vejledningens punkt 1 og 2. 

 

Følgende skal vedlægges: 

 

 Nævnsafgørelsen eller forliget.  

 Dokumentation for forkyndelse.  

 Oprindelig klageformular.  

 Dokumentation for at udgifterne ved fogedretten er afholdt og ikke har kunnet inddrives hos 
den erhvervsdrivende (fx udskrift fra fogedretten). 

 

 



Eventuelle bemærkninger: 

 

Sted og dato: Underskrift: 

 

  



Vejledning 

 

Formålet med dette skema er at give dig mulighed for at indgive en ansøgning om at få dækket 

udgifter, som du har fået i forbindelse med behandlingen af en sag i fogedretten.  

 

Efter § 38 i forbrugerklageloven kan Nævnenes Hus efter ansøgning godtgøre en forbruger de udgifter, 

som forbrugeren har haft i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse eller et forlig truffet af 

eller indgået for Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn. 

 

Nedenfor kan du læse mere om betingelserne for at få dækket dine omkostninger af Nævnenes Hus. 

 

1. For at få dækket dine udgifter er det en forudsætning, at du har fået helt eller delvis medhold i den 

afgørelse eller det forlig, som har været årsag til, at du har fået behandlet en sag i fogedretten. Hvis du 

ikke har fået medhold i din afgørelsen eller forliget, kan du ikke få godtgørelse efter loven. 

 

2. Din klage skal være indgivet til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn 

den 1. januar 2010 eller derefter. Hvis du har indgivet din klage til nævnet før dette tidspunkt, kan du 

ikke få dækket udgifter, du har haft i forbindelse med fogedretsbehandlingen.  

 

3. Godtgørelse kan først ske, når udgifterne er afholdt og ikke har kunnet inddrives hos den 

erhvervsdrivende. Ansøgningen skal derfor først indsendes til Nævnenes Hus, efter at 

fogedretsbehandlingen er afsluttet. Vi godtgør kun udgifter, som du kan dokumentere, fx ved en udskrift 

fra fogedretten.  

 

4. Derudover er det en forudsætning, at der har været rimelig grund til at afholde udgifterne. Som 

udgangspunkt har du fx ikke brug for en advokat i fogedretten, og du kan derfor kun få dækket udgifter 

til en advokat, hvis Nævnenes Hus vurderer, at det har været nødvendigt for gennemførelse af dit krav. 

Hvis fogedretten har opfordret dig til at søge advokatbistand, vil udgifterne blive dækket af 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 

E-mail nh@naevneneshus.dk 

  



 


