
HVORDAN GENNEMFØRES  
EN FOGEDSAG I BYRETTEN?
Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen 
til at henvende dig til vores personale.

Skyldner Rekvirent

Foged

Fogedsager
Der findes flere forskellige typer af foged-
sager. Den mest almindelige type er et 
møde i foged retten, hvor en kreditor (kaldet 
rekvirenten) får fogedrettens hjælp til at 
inddrive penge, som denne har til gode 
hos debitor (kaldet skyldner).

Møde i fogedretten
Det er fogeden, som leder mødet. Som 
oftest er rekvirenten til stede i mødelokalet 
– enten  personligt eller telefonisk.  

Du kan læse mere om at være indkaldt 
som skyldner i en fogedsag på bagsiden  
af kortet.

Læs mere om Danmarks Domstole på www.domstol.dk



Fogeden indleder mødet med at fortælle 
dig, at du har pligt til at svare på spørgsmål 
om dine  økonomiske forhold – og at du skal 
tale sandt.  Derudover oplyser fogeden, hvor 
mange penge du skylder.  

UDLÆG OG AFDRAGSORDNING
Rekvirenten eller fogeden vil spørge til dine 
muligheder for at betale. Hvis du ikke kan 
betale hele gælden straks, skal du typisk 
stille dine ting – f.eks. fast ejendom, bil, ny 
smartphone eller depositum – til sikkerhed 
for gælden. Det kaldes udlæg.

Der kan ikke foretages udlæg i små penge-
beløb, sædvanligt indbo eller i andre ting af 
beskeden værdi.

Du beholder normalt dine ting, hvis du kan 
tilbyde en afdragsordning, som varer højst 

10 måneder, eller som rekvirenten er til-
freds med. Men det  kræver, at du betaler 
de aftalte afdrag til tiden. Hvis du ikke 
betaler til tiden, kan du risikere, at  tingene 
bliver solgt på tvangsauktion.

INSOLVENSERKLÆRING
Hvis du ikke har noget, du kan stille til sik-
kerhed for gælden, afgiver du en insol-
venserklæring til fogeden. Det betyder, at 
du normalt først kan blive indkaldt til 
fogedretten igen efter seks måneder.

Det vil altid være en god ide, hvis du kan 
aftale en afdragsordning med rekvirenten, 
så du kan få betalt din gæld.

VARIGHED
Mødet tager som regel 5-10 minutter.

DANMARKS DOMSTOLE 
– FOR RET OG RETFÆRDIGHED

INDSIGELSER
Hvis du mener, at du ikke skylder pengene, 
eller vil protestere over andre forhold i 
sagen, kan du gøre indsigelser på mødet. 
Hvis fogedretten ikke kan tage stilling til 
din protest med det samme, kan fogedret-
ten vælge at udsætte sagen til et nyt 
møde, hvor der er afsat mere tid til at 
behandle sagen. 

Hvis kravet er bestemt ved dom, kan  
fogedretten ikke tage stilling til en 

indsigelse om dommens rigtighed, og 
mødet vil blive gennemført. Du kan få 
vejledning om eventuel genoptagelse af 
dommen.

SAGSOMKOSTNINGER
Du skal betale omkostningerne i sagen, 
f.eks. retsafgift og rekvirentens salær. 
Det er fogedretten, der fastsætter 
omkostningerne. 

Hvad sker der på mødet?

Læs mere 
På domstol.dk/fogedsager kan du læse mere 
om de forskellige typer af fogedsager.
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