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B L I N K E N B E R G  
STRAFFERETSADVOKATER 

 

 

Oplysninger om salærer til beskikkede strafferetsadvokater  
samt om ansvarsforsikring 

 
 
 
 
Salærer til beskikkede strafferetsadvokater  
 
Salæret er fastsat af domstolene og er det samme for alle beskikkede og beneficerede strafferetsadvokater 
i Danmark. Salæret er vejledende i den forstand, at salæret som udgangspunkt beregnes på baggrund af 
medgået tid i retten, men således at tidskrævende eller vanskelige sager kan føre til, at salæret bliver højere.  
 
Salæret udlægges af domstolene direkte til advokaten. Salæret skal alene betales af dig, såfremt du bliver 
dømt. I tilfælde af frifindelse skal du således ikke betale noget salær – det er alene et mellemværende 
mellem staten og mig.  
 
Følgende salærtakster er gældende:  
 
1. Grundsats pr. time 1.650 kr. 
 
2. Tilståelsessager og hovedforhandlinger  
 
Mindre tilståelsessager med varighed indtil ca. ½ time, herunder sager om spirituskørsel, hvis flere end 
to sager, der behandles lige efter hinanden 1.550 kr. ellers 2.100 kr.  
 
Længerevarende tilståelsessager: Som hovedforhandlinger.  
 
Hovedforhandlinger:  

 
Indtil 2 timer 3.100- 4.600 kr.  
2 timer 4.600 kr.  
3 timer (½ dag) 6.800 kr.  
4 timer 9.100 kr.  
5 timer 11.400 kr.  
6 timer (1 dag) 13.700 kr.  

 
I sager, hvor forberedelsestiden har overskredet det sædvanlige, kan der ydes et tillæg herfor med 1.550 
kr. pr. time for den tid, der må antages at være medgået til den yderligere forberedelse.  
 
3. Grundlovsforhør af normal varighed 1.400 kr. 
 
4. Fristforlængelser og kortere retsmøder under sagens forberedelse 1.300 kr. 
5. Retsmøder af længere varighed samt afhøring hos politiet pr. time 1.650 kr. 
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7. Ankefrafald inden hovedforhandlingen efter forhandling af normal varighed med klienten indtil 1.550 
kr.  
 
Ved ankefrafald ved hovedforhandlingens begyndelse mindst 1.550 kr.  
 
8. Fristforlængelser på skriftligt grundlag 750 kr.  
 
9. Ekspeditionssalær for sluttede sager uden retsmøde mindst 850 kr.  
 
10. Salærer forhøjes med mindst 750 kr. pr. time til advokater, der må rejse til tingstedet, arrester eller 
lignende. For så vidt der bliver tale om en rejse over længere afstande, må direkte rejseudgifter yderligere 
normalt tillægges. Der sker ikke forhøjelse af salæret, hvis beskikkelsen er betinget af, at advokaten 
frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.  
 
11. Ved rejse til udlandet, f.eks. i forbindelse med afhøringer, ydes rejsegodtgørelse, diæter og 
hotelgodtgørelse efter statens regler samt 15.700 kr. pr. hele dages fravær i forbindelse med rejsen. I dette 
beløb er inkluderet advokatens forberedelse.  

12. Forgæves fremmøde og retsmøder aflyst med dags varsel eller kortere frist fra 1.300 kr. 

I tilfælde af forgæves fremmøde og i tilfælde, hvor et planlagt retsmøde aflyses samme dag, som det skulle 
have fundet sted, eller hvor aflysning sker med dags varsel, fastsættes salær under hensyntagen til den tid, 
der har været afsat til sagen, op til ½ salær. For aflysninger med mere end dags varsel tillægges ikke salær. 
Der tillægges ikke salær, såfremt det er den pågældende advokats egne forhold, f.eks. egen sygdom eller 
lignende, der er årsag til aflysningen.  

Såfremt en længerevarende sag uvarslet slutter før planlagt, f.eks. ved anklagemyndighedens ankefrafald, 
kan der efter omstændighederne tillægges en advokat, der i særlig grad har måttet indrette sin virksomhed 
efter sagen, et passende vederlag. 

13. Foranstående takster er vejledende. Særligt i nævningesager og andre bevistunge sager (f.eks. sager 
med mange teleoplysninger) kan der være grundlag for nogen forhøjelse af den anvendte sats.  

 

Oplysninger om ansvarsforsikring 
 
I henhold til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund gælder, at alle strafferetsadvokater hos 
Blinkenberg Strafferetsadvokater,  
 

- er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark, 
- er en del af Advokatsamfundet,  
- har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at 

ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves, og 
- at ansvarsforsikringen og garantien er tegnet med forsikringsselskabet Llyods, Klausdalsbrovej 

601, 2750 Ballerup.  
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