
Københavns Byret november 2019 
 

Godt at vide som domsmand/nævninge 

Afbud på dagen 

• Ved afbud på dagen, så ring til det direkte telefonnummer i højre 

hjørne i indkaldelsen. 

 

 

 

 

Forhindret i at møde 

• Hvis du på forhånd er forhindret i at møde, så skriv hurtigst muligt til 

mailadressen øverst i højre hjørne i indkaldelsen. 

 

 

 

 

Husk at tjekke 

• I Københavns Byret har vi 4 

adresser du som doms-

mand/nævninge kan blive 

indkaldt til i nærheden af 

domhuset, så det er vigtigt, 

at du tjekker adressen og 

mødetidspunktet i indkal-

delsen. Husk at der er ad-

gangskontrol, så kom i god tid. 

 

Besked om ferie 
 
Det er vigtigt, at du hvert år giver os besked om, hvornår du er på ferie. Send en mail til Byretten, så 
koder vi det ind i vores system. Du bedes sende ovennævnte oplysninger til Byretten snarest muligt på 
info.kbh@domstol.dk 
 

 

Ved forsinkelse 
 
Bliver du forsinket til et retsmøde, så ring til os, så snart du har mulighed for det. 
Det er bedst hvis du ringer direkte til afdelingens telefonnummer, som står i indkaldelsen, men har du ikke 
indkaldelsen ved hånden, kan du ringe til rettens Informationskontor på 99 68 70 61 fra kl. 8.30. 
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Honorar mv. 
 
Du får udbetalt 1.100 kr. i honorar + 48 kr. i befordringsgodtgørelse pr. dag og ikke pr. sag. Vi oplyser dit 
honorar til skattevæsenet, og der bliver trukket A-skat af beløbet.    

Honoraret udbetales til din NemKonto 4 til 6 uger efter du har været mødt i retten.   

Du kan se din lønseddel på www.e-boks.dk, heraf fremgår hvilke mødedatoer der udbetales honorar for. Du 
skal bruge dit NemID til at logge på e-Boks.   

Alle spørgsmål vedrørende honorar skal rettes til Københavns Byret og ikke til Domstolsstyrelsen, selv om 
det er Domstolsstyrelsen, der står i brevhovedet på lønsedlen.  

Har du ikke fået udbetalt dit honorar efter 4 til 6 uger, bedes du sende en mail til Københavns Byrets Regn-
skabsafdeling: kasse.kbh@domstol.dk Husk: at skriv dit cpr.nr. samt hvilken dato, du mangler honorar for.   

Hvis du skifter bank eller får nyt kontonummer, skal du meddele banken, at det nye kontonummer skal 
være din NemKonto. Københavns Byret skal ikke have besked herom.  

Hvis du ændrer trækprocent, skal Københavns Byret ikke have besked herom, da vi trækker oplysningerne 
via SKAT. Dette gælder også, hvis du arbejder i Sverige. Hvis du har bikort, kan dette også anvendes.  

 

Nyt telefonnummer og adresse 

Får du nyt telefonnummer eller adresse, så giv venligst retten besked ved at sende en mail til 

info.kbh@domstol.dk  

 

Links 

Du kan finde flere oplysninger til dig som domsmand / nævninge på http://www.domstol.dk  

 

Fritagelse som domsmand 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at være domsmand, skal du sende en mail til Østre Landsret. 

Du kan læse mere om mulighed for fritagelse her (nederst) 
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