
Matrikulære afgifter og gebyrer 

Priser gældende pr. 1. januar 2023

Udstykningsafgift 

Udstykningsafgiften er en fiskal afgift, der direkte tilfalder statskassen. Afgiften indgår derfor 

ikke som indtægt for Geodatastyrelsen. 

Udstykningsafgiften er ikke momspligtig og derfor er beløbet ekskl. moms og inkl. moms det 

samme. 

Udstykning og matrikulering 

ekskl. moms inkl. moms 

Afgift for hver samlet fast ejendom der oprettes 5.000,00 5.000,00 

Matrikulære gebyrer ekskl. moms inkl. moms 

For registrering i matriklen af følgende matrikulære forandringer betales gebyr med de anførte beløb. 

Ekspeditionsgebyret er ikke momspligtigt og derfor er beløbet ekskl. moms og inkl. moms det samme. 

Udstykning og matrikulering 

For hver samlet fast ejendom der oprettes 3.540,00 3.540,00

Arealoverførsel 

For hver samlet fast ejendom hvortil der overføres areal 2.655,00 2.655,00

Sammenlægning 

For hver sammenlægning 1.770,00 1.770,00

Ansøgt tildeling 

Ansøgt tildeling af et matrikelnummer til et areal inden for en samlet fast ejendom, når 

nyt skel skal registreres 

1.770,00 1.770,00

Ændring af skel 

Ændring af skel for et brugsretsareal inden for en samlet fast ejendom, når skellets 

beliggenhed på stedet ændres. For hvert matrikelnummer der berøres. 

885,00 885,00



Ejerlejlighedsregistreringsgebyrer ekskl. moms Inkl. moms 

For hver ejerlejlighed der oprettes 

1.300,00 1.300,00 

Sammenlægning af ejerlejligheder 

For hver ejerlejlighed der videreføres 650,00 650,00 

Arealoverførsel til ejerlejlighed 

For hver ejerlejlighed hvortil der overføres areal 650,00 650,00 

Arealoverførsel fra en eller flere ejerlejligheder til fællesareal 

650,00 650,00 

Tilførsel af areal til ejerlejlighed 

For hver ejerlejlighed der får tilført areal 650,00 650,00 

Ændring af fordelingstal 

For hver ejerlejlighedsejendom uanset antallet af fordelingstal der ændres i sagen 325,00 325,00 



 

Matrikulære afgifter og gebyrer   

Priser gældende for 2022   

   

   

Udstykningsafgift   

Udstykningsafgiften er en fiskal afgift, der direkte tilfalder statskassen. Afgiften indgår derfor 

ikke som indtægt for Geodatastyrelsen. 

Udstykningsafgiften er ikke momspligtig og derfor er beløbet ekskl. moms og inkl. moms det 

samme. 

  

 

Udstykning og matrikulering 

ekskl. moms inkl. moms 

Afgift for hver samlet fast ejendom der oprettes 5.000,00 5.000,00 

 

 

Matrikulære gebyrer ekskl. moms inkl. moms 

 

For registrering i matriklen af følgende matrikulære forandringer betales gebyr med de anførte beløb. 

Ekspeditionsgebyret er ikke momspligtigt og derfor er beløbet ekskl. moms og inkl. moms det samme. 

 

Udstykning og matrikulering 

  

For hver samlet fast ejendom der oprettes 3.400,00 3.400,00 

 

Arealoverførsel 

  

For hver samlet fast ejendom hvortil der overføres areal 2.550,00 2.550,00 

   

 

Sammenlægning 

  

For hver sammenlægning 1.700,00 1.700,00 

 

Ansøgt tildeling 

  

Ansøgt tildeling af et matrikelnummer til et areal inden for en samlet fast ejendom, når 

nyt skel skal registreres 

1.700,00 1.700,00 

 

Ændring af skel 

  

Ændring af skel for et brugsretsareal inden for en samlet fast ejendom, når skellets 

beliggenhed på stedet ændres. For hvert matrikelnummer der berøres. 

850,00 850,00 

 

 
  



 

 

 

Ejerlejlighedsregistreringsgebyrer 

 

 

ekskl. moms 

 

Inkl. moms 

For hver ejerlejlighed der oprettes   

 

 

1.300,00 1.300,00 

Sammenlægning af ejerlejligheder   

For hver ejerlejlighed der videreføres 

 

650,00 650,00 

Arealoverførsel til ejerlejlighed   

For hver ejerlejlighed hvortil der overføres areal 

 

650,00 650,00 

Arealoverførsel fra en eller flere ejerlejligheder til fællesareal   

 

 

650,00 650,00 

Tilførsel af areal til ejerlejlighed   

For hver ejerlejlighed der får tilført areal 650,00 650,00 

   

Ændring af fordelingstal   

For hver ejerlejlighedsejendom uanset antallet af fordelingstal der ændres i sagen 325,00 325,00 
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