
 
 

Blanket til brug for forsvarerens anmodning om salær i straffesager 

Rettens navn   
 

Rettens sagsnummer   
 

Tiltaltes/sigtedes navn   
 

Forsvarerens navn   
 

 

Grundlovsforhør     
– af normal varighed 1.605 kr. 

(Grundtakst 1.880 kr./time)       

        

         

 

 
  

Fristforlængelse i Dato / 20 . Dato / 20 . 

retsmøde samt øv- 

rige korte retsmøder Dato / 20 . Dato / 20 . 

under forberedelsen 

– 1.495 kr. pr. retsmøde Antal retsmøder i alt:    x 1.495 kr. 

 

  

Skriftlig fristforlæn- Dato / 20 . Dato / 20 . 

gelse 
– 940 kr. pr. stk. Dato / 20 . Dato / 20 . 

 

Antal i alt:    x 940 kr. 

 

  

Afhøring hos politiet Dato / 20 . Dato / 20 . 
– 1.880 kr. pr. time 

I alt tidsforbrug:     timer x 1.880 kr. 

 

  

Fængselsbesøg Dato og tidsforbrug: 
– af normal varighed 1.605 kr. 

/ 20 - forbrug: timer
 

 
/ 20 - forbrug: timer 

 

/ 20 - forbrug: timer 

I alt antal fængselsbesøg:     

 

Hvis ét eller flere fængselsbesøg har varet væsentligt længere end 50 mi- 

nutter, angives begrundelsen nedenfor. 

 

 

 
 

  

 

 

 

Side 1 af 4 

 x  1.605  kr.

 =  

=  

=  

=  

=  

   

      

       

        

   

      

       

Dato  /  20  .

Tidsforbrug  hverdage (hvis  ud over en  time):  timer  

 Tidsforbrug lørdag,  søn-  og  helligdage,  kl.  06-22  (+50%):  timer

Tidsforbrug  lørdag,  søn-  og  helligdage,  kl.  22-06  (+100%):  timer
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Hovedforhandling i Dato   / 20 . 

tilståelsessager 
– af normal varighed 2.545 kr.    Tidsforbrug: timer (frokost fratrukket) 

 
(Hvis flere end to sager be-   Sagen er én af flere sager lige efter hinanden: JA □ NEJ □ (markeres) 
handles lige efter hinanden, pr. 

sag 1.880 kr.) 

 

 
  

Hovedforhandling i Dato   / 20 . 

domsmandssager/ 

længerevarende til- Tidsforbrug: timer (frokost fratrukket) 

ståelsessager 
Dato   / 20 . 

Indtil 2 timer: 3.760-5.640 kr. 

2 timer: 5.640 kr. Tidsforbrug: timer (frokost fratrukket) 
3 timer: 8.295 kr. 

4 timer: 10.950 kr. 
Dato   / 20 .

 
5 timer: 13.825 kr. 

6 timer: 16.590 kr. 

Tidsforbrug:   timer (frokost fratrukket) 

Dato   /  20 . 

Tidsforbrug: timer (frokost fratrukket) 

 
 
 
 
 
 

  

Rejseforbehold Er rejseforbeholdet ophævet, jf. retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt., jf. § 

334, stk. 3? JA □ NEJ □ (markeres) 

 

Rejsetid Dato / 20 . Tidsforbrug: timer 
 
– 940 kr. pr. time Dato / 20      . Tidsforbrug: timer 

Dato / 20      . Tidsforbrug: timer 

Dato / 20      . Tidsforbrug: timer 

Transport til fængselsbesøg □ retsmøde □ (markeres) 

Hvis fængselsbesøg 

har omfattet flere kli- 

enter, angives andel på 

denne sag. 

Hvis forskellige ar- 

resthuse/fængsler an- 

gives hvilke: 

 
 
 
 
 
 

 
  

=  

=  

=  
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Transportgodtgø- 

relse 
Dato Antal km:    

Dato Antal km:    

Dato Antal km:    

Transport til fængselsbesøg □ retsmøde □ (markeres) 

Hvis fængselsbesøg har omfattet flere klienter, angives andel på denne sag. 

Hvis forskellige arresthuse/fængsler angives hvilke: 
  

  / 20 . 

  / 20 . 

  / 20 . 

 

Andet 

– med begrundelse: 

   
 
 
 
 

  

 

Salærforslag i alt kr.   

 

 

Er der tidligere tillagt salær? 
 

=  

=  

=  

x  3,73  kr.

x  3,73  kr.

x  3,73  kr.
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Har der tidligere været beskikket en anden forsvarer? Finder retsplejelovens § 741, stk. 2, anvendelse? 

 

 

Særlige bemærkninger? 
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