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Notat om sagsomkostninger i civile sager 

 

Dette notat gælder for afgørelser om sagsomkostninger i proceduresager efter den 1. januar 2020.  

 

I afgørelser om sagsomkostninger skal det fremgå, hvordan det samlede omkostningsbeløb er 

fordelt på retsafgift, udgifter til syn og skøn, vidner og advokatbistand mv.  

 

Advokatbistand 

Udgifter til advokatbistand skal erstattes med et passende beløb. Det samme gælder ved udmåling 

af salær til en beskikket advokat i sager med fri proces. Beløbet fastsættes i proceduresager med 

udgangspunkt i de vejledende satser pr. 1. januar 2020. Tallene i parentes er medianværdien for 

salærintervallet. 

 

Sagsværdi:           Salær (ekskl. moms)                   Salær (inkl. moms) 

 

0 – 58.000                    11.500 – 21.000    14.375 –  26.250 

             (16.250)           (20.313)  

58.001 – 230.000           13.000 – 43.000   16.250 –  53.750 

                   (28.000)           (35.000) 

230.001 – 575.000           25.000 – 63.000   31.250 –  78.750 

                   (44.000)           (55.000) 

575.001 – 1.150.000           43.000 – 95.000                        53.750 – 118.750 

                   (69.000)           (86.250) 

1.150.001 – 2.300.000           63.000 – 132.000                             78.750 – 165.000 

                   (97.500)           (121.875) 

2.300.001 – 5.750.000         101.000 – 259.000                           126.250 – 323.750 

                   (180.000)           (225.000) 

 

Satserne omfatter ikke inkassosager eller sager, der behandles i småsagsprocessen. Disse satser 

fremgår af særskilte dokumenter. 

http://www.vestrelandsret.dk/


 

Udgifter til ekstrakt og materialesamling skal være indeholdt i det samlede beløb til advokatbistand 

og skal således ikke godtgøres ud over beløbet til advokatbistand. Intervallerne er fastsat (forhøjet) 

således, at der normalt vil være plads til, at et beløb fastsat inden for intervallet tillige vil kunne 

dække udgifterne til ekstrakt og materialesamling. Ved indregning af disse udgifter kan det indgå, 

om ekstrakten er udarbejdet i overensstemmelse med landsretternes retningslinjer, og om en 

materialesamling har været relevant for rettens behandling af sagen. 

 

Det vil afhænge af den enkelte sags karakter, om der er grund til at udmåle et beløb i den øvre, 

midterste eller nedre del af intervallet. 

 

Har der været afholdt syn og skøn, bør beløbet normalt udmåles i den øverste halvdel af intervallet. 

 

Beløbet kan fastsættes over eller under det angivne interval, hvis sagen har været usædvanlig 

vanskelig eller usædvanlig enkel. Salæret vil normalt skulle fastsættes højere, hvis der har været 

forelagt præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen. 

 

Tabellen omfatter ikke sager med skriftlig procedure, der træder i stedet for mundtlig 

hovedforhandling, eller sager, hvor hovedforhandlingen har varet mere end 1 dag. Tabellen kan dog 

tjene som vejledning også i sådanne sager. 

 

Tabellen omfatter ikke sager uden økonomisk værdi. 

 

Ved sager med en økonomisk værdi over 5.75 mio. kr. vil beløbet til dækning af advokatbistand 

skulle fastsættes skønsmæssigt efter en vurdering af, hvad der kan anses for rimeligt, også under 

hensyn til sagens omfang og karakter. Der skal endvidere tages hensyn både til arbejdets omfang og 

det ansvar, der er forbundet med sagens førelse. I vurderingen indgår bl.a. omfanget og 

kompleksiteten af sagens faktum og juridiske problemstillinger samt forberedelsens og 

hovedforhandlingens varighed (antal retsdage). Der tages endvidere hensyn til sagens processuelle 

forløb og tvistepunkter, herunder i forbindelse med eventuelt syn og skøn, ligesom der i sager med 

mange parter kan lægges vægt på, i hvilket omfang advokaterne har haft mulighed for at koordinere 

deres arbejde under såvel sagens forberedelse som hovedforhandlingen. 

  



Tabellen gælder uanset om partens udgifter til advokatbistand vedrører en advokat, der er ansat hos 

parten eller hos en mandatar, der fører retssagen på partens vegne.  

 

Retsafgift 

Udgifter til retsafgift af det vundne beløb skal erstattes fuldt ud.  

 

Andre udgifter 

Udgifter, der har været nødvendige for at føre sagen på forsvarlig måde, skal erstattes fuldt ud. 

 

Som anført i landsretternes fælles vejledning om behandlingen af civile sager i landsretterne 

forudsættes det, at parterne giver retten og modparten en specificeret oversigt over de konkrete 

udgifter, som parten mener kan kræves dækket som sagsomkostninger. Det bør fremgå af 

oversigten, om beløbene er inkl. moms.  

 

Hvis retten ikke anser en udgift for at have været nødvendig, eller hvis nogle udgifter i øvrigt ikke 

medtages som sagsomkostninger, bør det fremgå udtrykkeligt af afgørelsen.  

 

Moms 

Moms medregnes kun, hvis den part, der skal have tillagt omkostninger, oplyser ikke at være 

momsregistreret. 

 

Renter 

Forrentning af tilkendte sagsomkostningsbeløb sker i henhold til § 8 a i lov om renter.  

 

 

 

Helle Bertung                                                           Bent Carlsen 

Præsident for Vestre Landsret                                     Præsident for Østre Landsret 

 

 

 

 

 

 

 


