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Erhverv, pr. 1. januar 2023 

 

Der afregnes med udgangspunkt i den registerede tid med en timepris på kr. 

1.000 – 3.500 alt efter medarbejder og art 1 

 

Eksempelvis vil telefonopkald altid blive registeret med 10 minutter, mails med 

10 minutter og rådgivning med 15 minutter.  

 

Alle priser er eksklusive moms. 

 

Boliglejekontrakt - professionel Kr. 8.000 

Erhvervslejekontrakt og rådgivning/forhandling Kr. 10.000 

Ansættelseskontakt - funktionær/ikke funktionær - tast selv med telefo-

nisk drøftelse 

Kr. 2.500 

Huslejenævnssag om lejens størrelse om det lejedes værdi bortset fra § 5, 

stk. 2 lejemål, eksklusive besigtigelse 

Kr. 7.000 

Huslejenævnssag om alle andre forhold,  eksklusive besigtigelse Kr. 8.000 

Udtagelse af stævning **) i sag om lejens størrelse (hvor den aftalte leje 

er nedsat) 

Kr. 13.000 

Udsættelsesbegæring ved manglende betaling (bolig og erhverv) – simpel 

– tast selv 

Kr. 3.000 

Deltagelse i Fogedmøde i forbindelse med udsættelsesbegæring – simpel Kr. 1.000 

Deltagelse i udkørende fogedforretning – simpel – plus kørsel efter statens 

takster, idet omfang den holdes uden for København, Frederiksberg eller 

Glostrup Ret.  

Kr. 3.500 

 

** Der beregnes alene yderligere honorar, såfremt sagen helt eller delvis vindes eller 

forliges med et bedre resultat end huslejenævnets afgørelse. 

 
 

1 Administrative medarbejdere afregnes med kr. 1.000 uanset arbejdets art. Advokater afregnes med minimum 6 minut-
ter ved besvarelse af mail, almindelig sagsbehandling, møde a kr. 2.000. For forberedelse afregnes med minimum 

6 minutter a kr. 2.500 mens udarbejdelse af processkrifter sker i et interval af minimum 15 minutter a kr. 2.500. 
Rådgivning afregnes med minimum 30 minutter a kr. 3.500. 



 

2 af 2 

Der skal til ovennævnte priser tillægges udlæg. Udlæg kan være særlig forsendelse 

(quickbreve/afleveringsattester/rekommanderet) og tinglysningsafgift. 

 

Der ydes organiseret rabat til klienter fra ejendomme, der er administreret af Online 

Ejendomsadministration og klienter henvist fra Sjeldani Boligadminstration. 

 

 

 

 

 

http://online-admin.dk/
http://online-admin.dk/
http://sjeldani.dk/

