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Notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager 

 

På baggrund af de vejledende takster pr. 1. januar 2020 for salærer til forsvarere i straffesager 

m.fl. vil landsretterne fra 1. januar 2020 tage udgangspunkt i følgende tabel, når man i et kære-

mål i en hovedforhandlet sag, der er omfattet af småsagsprocessen, skal træffe afgørelse om fast-

sættelsen af et passende beløb i 1. instans til dækning af udgifter til advokatbistand eller til bi-

stand i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5 og 6, fra andre end advokater: 

 

Hovedforhandlingens varighed:  Beløb til dækning af repræsentation:  

 

Indtil 2 timer         3.550-5.325 kr. 

2 timer                   5.325 kr. 

3 timer                   7.830 kr. 

 

Hvis en hovedforhandling undtagelsesvist ikke kan afvikles på højst 3 timer, forhøjes omkost-

ningsdækningen med 1.775 kr. pr. time.  

 

Ved sager med hovedforhandling af en varighed af indtil 2 timer vil valget af et omkostningsbe-

løb i intervallet 3.550-5.325 kr. afhænge af en konkret vurdering af arbejdets omfang.  

 

De anførte beløb gælder fuldt ud i småsager uden økonomisk værdi og i småsager med en øko-

nomisk værdi over 10.000 kr., herunder – hvis sagen efter parternes aftale er behandlet efter 

småsagsprocessens regler – i sager med økonomisk værdi over 50.000 kr.  
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I småsager med en økonomisk værdi indtil 5.000 kr. kan beløbet til dækning af udgifter til ad-

vokatbistand eller til bistand i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5 og 6 fra andre end advoka-

ter dog højst fastsættes til 1.500 kr. 

 

I småsager med en økonomisk værdi mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. kan beløbet til dækning af 

udgifter til advokatbistand eller til bistand i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5 og 6 fra andre 

end advokater dog højst fastsættes til 2.500 kr. 

 

Beløbene er ekskl. moms og inkluderer forberedelse af hovedforhandlingen. Det er forudsat, at 

en part ikke har behov for advokatbistand (eller anden bistand) under sagens forberedelse. Moms 

medregnes kun, hvis den vindende part oplyser ikke at være momsregistreret. 

 

Dette notat erstatter notat af 17. december 2018 om dækning af udgift til advokater m.fl. i hoved-

forhandlede småsager. 
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