
 

Tilleggssalærer og rettsgebyrer per 01.01.2019 

 
Rettsgebyr per 01.01.2019: 1150,- 

Inkassosatsen per 01.01.2019: 700,-.  

Tilleggssalærer i saker som nødvendiggjør særlige eller rettslige skritt  

Avdragsordning med mer enn 4 avdrag 1050,- 

Utferdigelse av forliksklage 1150,- (ikke fradragsberettiget: +25%) 

Utferdigelse av avsetn./utleggsbegjæring 1150,- (ikke fradragsberettiget: +25%) 

Utferdigelse av begjæring om tilbakelevering 1150,- (ikke fradragsberettiget: +25%) 

Begjære tvangssalg av løsøre 1150,- (ikke fradragsberettiget: +25%) 

Vanlig stevning 2300,- 

Begjæring om konkurs, arrest, midl.forf. 2300,- 

Konkursvarsel - Dekning for reelt utlegg 

Varsel ved særskilt tvangsgrunnlag           - 

Besørge tinglysning av dokument - Dekning for tinglysningsgebyr/attest 

Notifisering i boligbyggelag - Dekning av evt gebyr 

Begjæring om fravikelse av fast eiendom Se kommentar under 

Begjære tvangsdekning i adkomstdok. Se kommentar under 

Begjære tvangsdekning i verdipapirer m.m. Se kommentar under 

Begjære tvangssalg fast eiendom Se kommentar 

 

 I medhold av Tvistelovens § 6-13 gis det anledning til å kreve skyldner for 1/2 R (kr. 575,-) for fremmøte i 

forliksrådet. Det minnes også om Inkassoforskriftens § 2-4, 2. ledd, siste punktum; ved forkynnelser kan ikke 

satsene forhøyes dersom fordringshaveren selv har adgang til å forkynne ved rekommandert brev. Vi viser også 

til "Forskrift om saksøktes sakskostnadsansvar ved Tvangsfullbyrdelse" - som ovennevnte satser er basert på. 

Unntak herfra er pkt. 13 til 16 - som ikke er forskriftsregulert. Her må man utvise skjønn ved beregning av 

faktiske kostnader, men man antar at et tilleggssalær på 2 til 4 x R vil bli akseptert. 

Rettsgebyr til staten 

Forliksklage (eksl.møtegebyr) 1322,- 

Midlertidig sikring 2875,- 

Utleggsforretning (når utlegg blir tatt) 1955,- 

Utleggsforretning (når intet til utlegg) 1955,- 

Tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver 3967,- 

Tvangsdekning i verdipapirer m.m. 3565,- 

Tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger 4715 

Tvangssalg løsøre 3967,- 

Tvangssalg adkomstdokument 8 510,- 

Tvangssalg av fast eiendom 8 510,- 

Tinglysning løsøreregisteret (pantobl., salgspant, leasing, factoring 
m.m.) 

1582,- 

Tinglysning løsøreregisteret (utleggsforretninger) - 

Tinglysning Tingretten (tvangsutl. m.m.) 525,- 

Tinglysning Tingretten fast eiendom (pantobligasjon) 525,- 

Panteattest 172,- 

Forkynnelser  575.- 

 
Rettsgebyrene over er basert på avholdt forretning.  
 
OBS: Rettsgebyret omfatter de fleste sideutgifter, unntatt følgende: - utgifter. til flytting/oppbevaring av løsøre 
ved fravikelse av eiendom og - sideutgifter ved tvangsdekning etter Tvfl. 10-13.  
Forøvrig vil tvangsfullbyrding i medhold/etter Gjeldsordningsloven være gebyrfritt. 


