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1. Indledning – kort præsentation af retten 
Retten i Hillerød er en af landets 24 byretter. Retskredsen dækker 5 kommuner med ca. 

180.000 indbyggere: Allerød, Egedal, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød. 

Retten er organiseret i 3 fagafdelinger - skifteretten, fogedretten og retssekretariatet (civil 

og straffe) - og en administrationsafdeling. Den 1. april 2019 åbner vi endnu en fagafde-

ling: familieretten. 

Vi er 60 medarbejdere, fordelt med 

• 8 dommere inkl. en retspræsident 

• 7 øvrige jurister, herunder en administrations- og sekretariatschef 

• 35 kontorfunktionærer inkl. 6 ansat i fleksjob og 3 kontorelever 

• 10 øvrige medarbejdere, herunder 3 servicevagter og 8 studentermedhjælpere 

I rettens fagafdelinger behandles civile sager, familiesager, straffesager, skiftesager 

(dødsboer og insolvens), fogedsager og notarialforretninger. 

2. Bemærkninger til resultatet i 2018 
 

2.1: Aktivitet og produktivitet 

I 2018 modtog Retten i Hillerød i alt 23.916 sager. Heraf var 1.329 civile sager, 6.500 straf-

fesager, 9.796 fogedsager, 526 tvangsauktioner, 2.807 dødsbo- og insolvensskiftesager 

og 2.958 notarialforretninger. Sagstilgangen satte dermed rekord.  

Antallet af modtagne straffesager steg med 17 %. Stigningen skyldes især, at vi modtog 

1.000 flere bødesager. Antallet af sager med domsmand lå stabilt på 387 modtagne sager.  

Vi modtog 700 færre fogedsager, mens det høje niveau af tvangsauktioner fra 2017 fort-

satte i 2018 med 526 modtagne sager.  

Vi modtog 23 % flere insolvensskiftesager sammenlignet med 2017 og lidt flere dødsbo-

skiftesager end normalt.  

Antallet af notarialforretningen steg med hele 53 %. Det er andet år i træk, at vi oplever en 

voldsom stigning på dette område. Stigningen må forsat forklares med indførelsen af frem-

tidsfuldmagter, onlinebooking af tid hos notaren samt fokus i medierne på behovet for at 

oprette testamenter. Det ser dog ud til, at der er tale om en længevarende effekt. Det er 

derfor med velberådet hu, at retten i 2018 har uddannet flere medarbejdere som notarer.  

Antallet af afsluttede vægtede sager er lidt lavere end året før. På trods af dette er der fak-

tisk tale om, at antallet af verserende sager ved årets udgang var mindre på alle sagsom-

råder end året før på nær i skifteretten. Forklaringen på, at det kan lade sig gøre, selv om 

vi afslutter færre sager, end vi modtager, er, at tallene ikke er sammenlignelige. En modta-
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get sag tælles som 1 sag, mens en afsluttet sag bliver vægtet efter sin kompleksitet. Sa-

gernes tyngde har således betydning for, hvilken ”vægt” de indgår i statistikken med, og 

vægtningen foretages først ved sagens afslutning, hvor sagens karakter er lagt fast. 

I nedenstående tabel fremgår antallet af afsluttede vægtede sager fordelt på sagstyper. 

Det samlede antal – uvægtede – modtagne sager fremgår nederst af tabellen.  

Der er meget tilfredsstillende, at sagsbeholdningen er blevet mindre. 

 

 

Vægtede afsluttede sager 2012-2018 og modtagne uvægtede sager 
 

Afsluttede sager 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Civile sager 2.088 1.697 1.629 1.615 1.692 1.659 1.549 

Straffesager 5.795 5.605 5.243 4.808 5.803 5.578 5.745 

Fogedsager 12.437 11.014 10.504 9.512 9.424 9.950 9.671 

Skiftesager 2.468 2.469 2.361 2.281 2.531 2.470 2.568 

Notarialforretninger 1.825 1.621 1.943 1.866 1.932 2.414 2.958 

Afsluttede sager i alt 25.568 23.522 22.667 21.486 23.771 23.576 22.491 

Årsværk 54 52 51 49 48 46 47 

Sager pr. årsværk 475 452 442 438 495 513 481 

Modtagne sager 23.302 22.608 22.290 22.177 22.665 22.951 23.916 

 

Rettens samlede produktivitet steg fra indeks 104,4 i 2017 til 104,6 i 2018. Dette er meget 

tæt på gennemsnittet for byretterne, hvilket er tilfredsstillende. Det skal fremhæves, at kon-

tormedarbejdernes samlede produktivitet i 2018 var den næsthøjeste blandt alle byretter, 

hvilket vi naturligvis er stolte af. Juristernes produktivitet faldt fra indeks 103,1 i 2017 til in-

deks 101,4 i 2018, hvilket er lidt under landsgennemsnittet.  

På næste side er et diagram, som viser udviklingen af rettens produktivitet de sidste fire år 

sammenlignet med gennemsnittet for byretterne og i forhold til 5. bedste byret.   

Resultatet for rettens aktivitet og produktivitet må samlet set betegnes som absolut tilfreds-

stillende. 
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2.2: Sagsbehandlingstider og målopfyldelse 

I forhold til målene for sagsbehandlingstider, der er fastsat af Domstolsstyrelsens besty-

relse og af Folketinget, har vi i 2018 opfyldt eller været meget tæt på at opfylde 7 ud af 13 

mål. Det er en nedgang i forhold til 2017, men det er tilfredsstillende, at der i alle afdelinger 

er delmål, som bliver opfyldt.  

Det er glædeligt at konstatere, at den gennemsnitlige tid, der tager retten at behandle en 

sag, er faldet på flere områder. Ikke mindst er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 

en domsmandsag faldet fra 141 dage i 2017 til 115 dage 2018. For tilståelsessager fra 99 

til 57 dage.  

På næste side er en tabel, som viser udviklingen af rettens gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid på flere forskellige sagstyper de sidste syv år. Sagsbehandlingstiden er angivet i 

antal dage. Til sammenligning er også angivet det gennemsnitlige tal for alle retter og 5. 

bedste ret. 

Det samlede resultat for rettens sagsbehandlingstider er tilfredsstillende, idet vi på de fle-

ste sagstyper er bedre end gennemsnittet. 
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Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage for udvalgte sagstyper 

2012-2018   

Retten i Hillerød 
Alle byretter 

2018 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alle 

by-

ret-

ter 

5. 

bed-

ste 

Nævningesager 104 110 69 146 84 165 97 134 95 

Domsmandssager 111 93 113 97 111 141 115 135 91 

Sager uden domsmænd 30 28 24 27 31 39 24 30 19 

Tilståelsessager 86 71 81 96 104 99 57 86 58 

Hovedforhandlede 

almindelige civile sager 
617 457 503 579 453 477 408 500 422 

Hovedforhandlede  

boligretssager 
517 668 433 424 440 380 373 545 289 

Hovedforhandlede småsager 300 260 247 204 231 250 255 289 212 

Alle civile sager med  

forhandlingsmaksime 
199 168 174 162 152 165 161 189 158 

Alle ægteskabssager 100 116 132 130 111 93 99 117 93 

Alle forældreansvarssager 175 202 151 137 119 134 149 147 119 

Almindelige fogedsager 62 49 52 58 63 79 64 83 57 

Særlige fogedsager 37 39 38 36 41 48 47 49 39 

Betalingspåkrav 50 46 48 51 61 56 57 83 55 

Tvangsauktioner 68 58 83 63 66 50 45 67 54 

Boudlæg 34 30 28 32 44 44 48 51 42 

Uskiftet bo 72 85 71 76 91 95 95 99 84 

Privat skifte 350 335 349 340 358 338 367 355 335 

Forenklet privat skifte 56 58 59 61 82 86 85 77 68 
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2.3: Målopfyldelse for VVV-sager1 

I 2018 har retten gjort en stor indsats for at forbedre opfyldelsen af fristen på 37 dage for 

behandling af visse voldssager og våbenlovssager. Samtidig blev kriterierne ændret, så 

blandt andet sager, der ender med betinget fængselsstraf, også tæller med i statikken.  

Fra en målopfyldelse på 33,3 % i 2017 nåede retten op på 65,8 % i 2018. Det placerer ret-

ten i nærheden af top 5 på landsplan. Den gennemsnitlige målopfyldelse var på 56,6 %  

2.4: Udvalgte HR-nøgletal 

Rettens personaleomsætning i 2018 lå på 7,9 % mod et gennemsnit for byretterne på 10,3.  

Sygefraværet steg fra 6,4 til 7 dage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket dog er lavere end 

retternes gennemsnit på 9,8. 

3. Udviklingsinitiativer i 2019 
I 2019 er der i høj grad fokus på at indrette lokaler til og begynde behandling af sager ved-

rørende 10-17-årige i Ungdomskriminalitetsnævnet. Samtidig gennemfører retten en større 

omorganisering i forbindelse med etablering af en ny afdeling – familieretten – den 1. april 

2019. Omrokeringen indebærer blandt andet ændringer i ledelsen af afdelingerne, fordelin-

gen af sagerne og placeringen af medarbejdere, ligesom retten har fået mulighed for at 

ansætte ekstra personale.    

Retten vil i 2019 sætte fokus på kompetenceudvikling af navnlig kontorpersonalet og øget 

sikkerhed i og omkring retsbygningen. 

                                            

1 Ved en VVV-sag forstås sager, som anklagemyndigheden har markeret som værende en særlig prioriteret 
voldssag, voldtægtssag eller våbensag. VVV-sagerne er omfattet af en politisk målsætning om, at sagerne 
skal være løst inden for 37 dage.  


