
 

 

RETTEN I GLOSTRUP DOM 

afsagt den 4. marts 2019 

 

Sag BS-27854/2018-GLO 

A 

 

mod 

Selskabet 

(advokat Anne Mette Myrup Opstrup) 

Denne afgørelse er truffet af retsassessor Anja Olsen. 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen er anlagt 1. august 2018 og vedrører spørgsmålet om størrelsen på et 

advokatsalær, som sagsøgte som retshjælpsdækkende forsikringsselskab har 

godkendt overfor sagsøger. 

Parterne har fremsat påstande i overensstemmelse med rettens fortegnelse, 

hvoraf fremgår at sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal betale ham 

18.562,50 kr. med procesrente fra den 11. juni 2017. 

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod 

betaling af et mindre beløb. 

Parternes synspunkter: 

A anmodede i brev af 19. januar 2016 sagsøgte om retshjælpsdækning for sin 

klient og med hensyn til sagens omstændigheder henviste han til 

hovedinterventionsstævning, svarskrift, samt kopi af hovedsagens dokumenter.  
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Sagsøgte meddelte dækningstilsagn i brev af 22. januar 2016. 

A afregnede sagen i brev af 15. maj 2017 til Selskabet, hvor advokaten anførte 

blandt andet følgende: 

”… 

Som advokat for,…. fremsender jeg hermed som vedhæftet fil: 

-Dom afsagt 12. april 2017, 

Som giver min klient medhold i hans selvstændige påstand om betaling af 27.065 kr. og 

i øvrigt lader udlejers tilgodehavende, ifølge påstanden 25.574 kr., gå lige op med 

depositum og førnævnte tilgodehavende og derfor lader hver part bære sine 

omkostninger.  

Jeg vedlægger til belysning af sagen gang som vedhæftede filer: 

- Mit processkrift 1 af 13. juni 2016 - Sagsøgtes 

processkrift B samt 

- Påstandsdokumenter fra begge parter. 

Jeg tillader mig at vedlægge min nota på 55.000,- kr. + moms for gennemførelse af 

denne sag som har haft en samlet sagsgenstand på ca. 250.000 kr., og et processuelt 

kompliceret og faktisk omfattende forløb og hvor resultatet må siges at være gunstigt for 

klienten, hvorfor jeg har lagt salæret i toppen af det takstmæssige interval. 

Deres andel af salæret, som efter fradrag af klientens selvrisiko på 10% udgør 61.875 kr. 

… 

…”.  

Selskabet anførte i brev af 18. maj 2017, at de beregnede et salær på 38.500 

kr.,med tillæg af moms, hvilket de fandt passende. 

A klagede over dette i e-mail af 19. maj 2017. Selskabet fastholdt imidlertid 

salærets størrelse i brev af 1. juni 2017, hvor de blandt andet anførte: 

”… 

Denne sag er startet op med hovedintervention i forhold til gyldigheden af H’s afgørelse, 

men derudover har det været en ”normal” sag om istandsættelse ved fraflytning. 

Du har tidligere oplyst, at sagen faktisk havde et omfattende forløb. Det er dog vores 

vurdering, at de fremsendte processkrifter ikke er omfattende eller på anden måde giver 

udtryk for, at det skulle have været en kompliceret eller omfattende sag. 

Uanset at sagen er startet ved hovedintervention, skal vi fastholde, at salæret skal 

fastsættes i midten af intervallet. Det er vores opfattelse, at hovedinterventionen ikke  

sig  
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selv kan medføre at sagen afregnes i den øvre del af intervallet, ligesom forhold 

vedrørende hovedsagen ikke ses at indgå i processkrifterne. 

…”. 

Forklaringer 

A har forklaret blandt andet, at sagen startede med en henvendelse fra en lejer, 

der havde fået medhold i H og som gerne ville have hjælp til at få det for meget 

betalte husleje tilbagebetalt fra udlejer. De regnede ud, hvor meget det var og 

tilskrev udlejer. Denne afviste imidlertid kravet, da det blev oplyst, at udlejer 

havde sagsøgt H. De måtte derfor intervenere i hovedsagen og han anmeldte 

sagen til forsikringsselskabet, der afgav sædvanligt dækningstilsagn. Den måde 

hvorpå sagen startede var således traditionel, men forsættelsen var atypisk.  

I forbindelse med sagens videre behandling gjorde advokaten for H den fejl, at 

han nedlagde påstand om frifindelse i hovedsagen, hvor han skulle havde 

nedlagt påstand om sagens afvisning. Udlejer burde nemlig ikke have sagsøgt 

nævnet, men lejeren i stedet for. H skiftede advokat og de drøftede sagens 

fortsættelse. Sagen tog imidlertid en drejning, da hans klient valgte at fraflytte 

lejemålet og udlejer opgav sagen mod H. Nu var der således alene 

interventionssagen tilbage.  

Der skete således forskellige processuelle forskydninger af sagen. Han har 

udarbejdet de processkrifter, der er fremlagt. Han skriver så præcist og 

kortfattet som muligt og derfor er processkrifterne korte. De har imidlertid haft 

det fornødne indhold.  

Lejeren vandt sagen og fik medhold i sin påstand om tilbagebetaling af for 

meget betalt husleje. Han fik også medhold i sagen om vedligeholdelse af 

lejemålet i forbindelse med fraflytning og sagen sluttede med, at ingen skulle 

betale noget til den anden. Lejerens krav om tilbagebetaling af forudbetalt 

husleje og depositum gik således lige op med udgifterne til istandsættelse. 

Der var undervejs yderligere det spørgsmål, at udlejer mente, at H ikke kunne 

starte en sag på grundlag af en klage fra lejerens datter. Denne havde imidlertid 

en fuldmagt fra lejer. Udlejer forsøgte derfor også at anlægge en sag mod 

datteren. Hun havde boet hos sin far i lejemålet, og der var således tale om to 

forskellige regelsæt som han skulle forholde sig til, da sagen mod datteren var 

en sag om erstatning uden for kontrakt. Datteren var jo ikke dækket af 

retshjælpsforsikringen, men han var som advokat nød til at tage stilling til dette 

i forbindelse med sagen. Dette var en af de dele som han skulle afgive 

partsindlæg om, da adcitation kræver rettens tilladelse. Dette indgår ikke i 

processkrifterne. Der var en omfattende korrespondance i sagen og der blev 

afholdt to for- 
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beredende retsmøder – et vedr. hovedsagen og efter at H var udgået af sagen, 

så endnu et forberedende retsmøde med udlejers advokat. 

Da han afregnede sagen med Selskabet lagde han vægt på sagens genstand, 

sagens størrelse, 250.000,- kr., han kiggede i tabellen fra landsretspræsidenterne 

og så, at der var et stort spring. Det er hans opfattelse, at sagen var så pas 

kompliceret, at den skal afregnes i den højere ende. Sagen fik også et positivt 

udfald for lejer. Når han afregner sagen lægger han vægt på resultatet af sagen, 

da det er hans opfattelse, at sagens udfald er et parameter for fastsættelsen af 

salær i opadgående retning.  

Han opfatter sagen som processuel kompliceret. Han har arbejdet med lejeret i 

40 år og har haft mange sager med fraflytningskrav. Når han afregner sager 

overfor forsikringsselskaber, ligger han ikke i toppen af afregningen, normalt i 

midten, men her var det noget usædvanligt. 

Han registrerer ikke tid på sine sager med forsikringsdækning, det kan hans 

blodtryk ikke tåle. Forsikringsselskaberne afregner ikke efter tidsregistreringen. 

  

Han har ikke anmodet advokatrådet om en udtalelse i sagen. Han mener, at 

forsikringsselskabet kan klage til advokatnævnet, men intet er sket. Det må 

være op til forsikringsselskabet at føre dokumentation for urimeligheden i hans 

afregning. Selskabet intet gjort andet en skrevet, ”vi fastsætter salæret”, hvilket 

han ikke mener, er op til forsikringsselskabet at gøre.  

Sagsbehandler har forklaret blandt andet, at hun er jurist og arbejder hos 

Selskabet med bl.a. retshjælpssager. Hun har arbejdet der i 18 år og 

hovedsagelig med retshjælpssager. Hun har opgjort salæret i nærværende sag 

og hun har da lagt vægt på, at der er tale om en lejeretlig sag om 

huslejefastsættelse og fraflytningsgodtgørelse. Der er intet særligt kompliceret i 

sagen, udover, at den har haft en atypisk opstart. Dette har hun taget med i sin 

vurdering, men det har ikke haft betydning for den sidste del af sagen. Hvis der 

ikke havde været denne atypiske opstart, så kunne salæret være blevet fastsat 

lavere.  

Parternes synspunkter 

Parternes synspunkter er i fortegnelsen gengivet sådan: 

A har til støtte for sin påstand anført, at Selskabet som retshjælpsforsikrer skal 

dække udgiften til advokatsalær i en sag med en sagsgenstand på ca. 250.000 

kr. som sagsøger har ført og vundet. Sagsøger har krævet et salær på 68.750 kr., 

hvoraf Selskabets andel udgør 61.875 kr. Selskabet har uden at indbringe 

salærberegningen for advokatnævnet kun betalt hvad de selv synes er passende 

43.312,50 kr., således at der resterer 18.562,50 kr. 
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Det fremgår af forsikringsselskabets tilsagn om retshjælpsdækning, at salæret 

beregnes i overensstemmelse med de for sagstypen relevante vejledende 

salærtakster fastsat af landretspræsidenterne. 

Af de vejledende salærtakster fremgår det, at udgiften til advokatbistand skal 

erstattes med et passende beløb, samt at det afhænger af den enkelte sags 

karakter, om der er grund til at udmåle et beløb i den øvre, midterste eller 

nedre del af intervallet. 

Sagen vedrørte en hovedintervention i en sag, som en udlejer havde anlagt mod 

et H. Sagen imod H var af principiel karakter, hvilket medførte en betydelig 

vidtløftiggørelse af sagen. Undervejs hævede udlejeren sagen imod H, hvorefter 

der resterede en boliglejesag imellem lejer og udlejer omkring for meget betalt 

leje samt et fraflytningskrav. Det må derfor siges, at denne sag i det hele havde 

et usædvanligt og atypisk forløb. 

Forsikringsselskabet anfører, at der kun var et mindre antal processkrifter i 

sagen. 

Dette finder jeg ikke er korrekt, idet der i alt er 12 processkrifter i sagen, 

der strækker sig over 30 sider, hvilket ikke udgør "et mindre antal". 

Det anføres endvidere, at forsikringsselskabet har lagt vægt på, at A’s 

processkrifter begrænsede sig til 6 sider. Dette er dog misvisende, da A er en 

meget erfaren lejeretsadvokat og igennem de sidste 35 år har ført talrige 

lejesager ved domstolene. Han er derfor i stand til at udfærdige korte og 

præcise processkrifter, samt at få det hele med så hurtigt som muligt, således at 

sagsforberedelsen ikke trækker unødigt ud. Dette bør ikke lægges ham til last 

ved udmålingen af salæret. I sidste ende sparer det domstolene for tid, at 

processkrifterne er korte og præcise. 

Udover processkrifterne har der i sagen været korrespondance af betydeligt 

omfang imellem parterne, herunder tillige med repræsentanten for den 

oprindelige sagsøgte H. 

A har endvidere afgivet partsindlæg til flere processuelle problemstillinger, 

bl.a. om betingelserne for hovedintervention var opfyldt og en mulig 

adcitationssag mod en 3. part.. 

Endelig har det været to forberedende retsmøder i sagen. 

Forsikringstageren blev sagsøgt af sin tidligere udlejer for et 

istandsættelseskrav på 225.574 kr. Ifølge dommen lagde retten til grund, at 

lejligheden var væsentligt misligholdt, men forsikringstageren blev på trods 

heraf frifundet for  
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sagsøgers krav. Dette må siges, at være et for forsikringstageren særdeles 

gunstigt resultat. Det ses ikke, at forsikringsselskabet har lagt vægt herpå. 

Det er korrekt, som anført af forsikringsselskabet, at der herefter resterer en 

boligretssag af sædvanlig karakter og størrelse, men som beskrevet ovenfor, er 

der andre forhold i denne sag, som tilsiger, at salæret skal udmåles i toppen af 

intervallet. 

Endeligt synes forsikringsselskabet fejlagtigt, at være af den opfattelse, at der 

kun kan udmåles salær i toppen af intervallet, hvis der har været afholdt syn og 

skøn. Det bemærkes, at der i landretspræsidenternes notat står, at der i sager 

med syn og skøn bør udmåles salær i den øverste halvdel af intervallet. Dette er 

et eksempel på, hvornår der udmåles salær i toppen af intervallet, og ikke som 

anført af forsikringsselskabet en forudsætning for, at der kan udmåles et salær i 

toppen af intervallet. 

Til slut vil jeg påpege, at A ikke har været uvillig til at løse sagen udenretligt 

som anført af sagsøgte, da han for det første har opfordret Forsikringsselskabet 

til at klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, hvilket de undlod, 

ligesom han ved indleveringen af stævning i sagen har accepteret retsmægling i 

modsætning til forsikringsselskabet. 

Selskabet har til støtte for sin påstand anført, at sagsøgte har fastsat et korrekt 

salær i overensstemmelse med retshjælpsforsikringsbetingelsernes punkt 11.5 

(bilag A), og at sagsøger ikke har sandsynliggjort, at han – efter 

retshjælpsbetingelserne – er berettiget til et højere salær. 

Det gøres i den forbindelse gældende, at sagsøgte har fastsat et passende salær 

til advokatbistand i overensstemmelse med landsretspræsidenternes notat 

(bilag B) henset til sagens kompleksitet, art og omfang, og at sagsøger ikke har 

fremlagt objektiv dokumentation for, at sagsøger skulle være berettiget til et 

højere/det højeste salær i salærintervallet. 

Det bemærkes i den henseende, at retningslinjerne for salærfastsættelsen 

afspejler sig i Højesterets kendelse af 21. august 2018, hvor en advokat 

anmodede om et advokatsalær på henholdsvis kr. 75.000 inkl. moms for 

byretten og kr. 50.000 inkl. moms for landsretten i en lejeretlig tvist med en 

sagsgenstand på kr. 290.000. Højesteret fandt, at der efter sagens værdi, 

karakter og omfang ikke var grundlag for at fastsætte et salær til egen advokat, 

der ville overstige det beløb, som ville kunne dækkes inden for 

retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum. 

Dommen illustrerer, at lejeretlige sager ikke automatisk afregnes i salærrammen 

høje interval - eller for dens sags skyld ud over salærrammen. 
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Sagsøger anfører, at der var tale om en principiel sag mod H. Det bemærkes 

hertil, at det af stævningen (bilag C) fremgår, at sagen vedrørte spørgsmålet, 

om H kunne tage stilling til et bevisspørgsmål, herunder om H’s afgørelse var 

ugyldig som følge heraf. Dette kan næppe karakteriseres som værende 

principielt. 

Derudover anfører sagsøger, at det ikke bør lægges sagsøger til last ved 

udmålingen af salæret, at sagsøger er i stand til at udfærdige korte og præcise 

processkrifter. 

Hertil bemærkes, at det må anses for en kerneopgave for en advokat at 

formulere præcise processkrifter, og det ikke er et forhold, at der ifølge 

landsretspræsidenternes notat af 17. december 2008 (bilag B), kan medføre, at 

sagsomkostninger (og dermed salær under retshjælpsdækningen) skal beregnes 

højere. Endvidere angiver sagsøger, at sagsøger overvejede en mulig 

adcitationssag mod en 3. part. Dette forhold er nærværende sag 

uvedkommende, idet sagsøgte aldrig har givet retshjælpsdækning hertil, eller 

for den sags skyld modtaget en anmodning om retshjælpsdækning til en 

eventuel adcitationssag. 

Endeligt anfører sagsøger, at sagsøgte undlod at inddrage i salærfastsættelsen, 

at sagsøgtes tidliges klient (forsikringstager) opnåede et gunstigt resultat. 

Sagsøgte har selvsagt ingen holdning til, om resultat har været ”gunstigt”, men 

bemærker, at det ingenlunde fremgår af landspræsidenternes notat af 17. 

december 2008 (bilag B), at retssager med et ”gunstigt” resultat, er et forhold, 

der taler for, at der skal fastsættes et højere salær. 

Dermed får sagens resultat heller ikke betydning for salærudmålingen under 

retshjælpsforsikringen, hvor advokaten har krav på betaling for sit arbejde 

uanset sagens udfald. Ved vurderingen af udmålingen af salæret for dette 

arbejde indgår sagens karakter, herunder sagsgenstanden, den juridiske 

kompleksitet mv. 

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 

af sagen. 

Rettens begrundelse og resultat 

Når en advokat påtager sig at føre en sag med retshjælpsdækning, accepterer 

advokaten samtidig forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringer, 

herunder principperne for salærberegningen, jf. Forsikring & Pensions 

retshjælpsvilkår, § 11, stk. 5.  
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I forsikringsvilkåret er bestemt, at salær til dækning af advokatbistand til sager 

med retshjælpsdækning skal fastsættes i overensstemmelse med de 

retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af 

domstolene, hvilket vil sige, de vejledende satser for fastsættelse af 

sagsomkostninger, vedtaget af landsretspræsidenterne.  

Disse indeholder en skematisk oversigt over sagsomkostninger, fastsat på 

baggrund af sagsgenstandens størrelse. Det fremgår tillige, at 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. 

Sagsværdien i nærværende sag er angivet til at være omkring 250.000,- kr., 

hvorfor beregning sker for intervallet 200.001 – 500.000 kr., hvor salæret 

fastsættes til et beløb mellem 22.000 – 55.000 kr., med tillæg af moms.   

A har ikke foretaget tidsregistrering i sagen. 

Retten er enig med A i, at den processuelle måde, hvorpå sagen er startet op, er 

atypisk, men dette forhold alene, er ikke tilstrækkelig til, at salæret skal 

fastsættes i den øvre del af intervallet. Dertil kræves, at sagen materielle 

indhold har været usædvanlig vanskelig eller at processen for sagens førelse, 

har været vanskelig eller usædvanligt omfangsrig, alt set i forhold til en 

”sædvanlig” lejeretssag. 

A har i hovedsagen mellem J ApS og H skullet forholde sig til en påstand om 

ugyldighed. Dette er sket i hovedinterventionsstævningen, hvor der er nedlagt 

en frifindelsespåstand for så vidt angår nævnet og hvor der er anført en kort 

sagsfremstilling vedr. fuldmagtsproblematikken. Herefter har advokaten i den 

videre skriftveksling koncentreret sine anbringender om påstanden om 

tilbagebetaling og frifindelsespåstanden vedrørende betaling for istandsættelse.  

Retten anerkender, at A har skulle forholde sig til processkrifter m.v. i 

hovedsagen, men det er samtidigt rettens opfattelse, at (mer)arbejdet hermed 

ikke har været af et sådant omfang at det berettiger til, at salæret skal afregnes i 

den høje ende af intervallet.  

Da retten i øvrigt ikke finder grundlag for en forhøjelse af salæret, frifindes 

sagsøgte i sagen. 



9 

 

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 

af advokatudgift med 4.000,-  kr., med tillæg af moms, i alt 5.000,- kr. 

THI KENDES FOR RET: 

            

Selskabet frifindes. 

              

A skal inden 14 dage til Selskabet betale sagsomkostninger med 5.000,-  kr.  

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a. 



 

 

Vejledning 

 

Retten har afsagt dom i sagen.  

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du som udgangspunkt anke dommen 

til landsretten. Hvis du kun er utilfreds med dommens afgørelse om 

sagsomkostninger, kan du kære denne del af afgørelsen til landsretten.  

Ikke alle afgørelser kan ankes eller kæres 

Dommen kan kun ankes, hvis forskellen mellem byrettens dom og det resultat, 

du ønsker at opnå i landsretten, er over 20.000 kr. Hvis forskellen er mindre, 

skal du have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at anke.  

Landsretten kan afvise at behandle en ankesag, hvis landsretten vurderer, at der 

ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald i landsretten.   

Du kan kun kære afgørelser om sagsomkostninger, hvis omkostningsbeløbet er 

fastsat til mere end 20.000 kr., eller hvis retten har bestemt, at ingen af parterne 

skal betale sagsomkostninger, og du kræver, at modparten skal betale mere end 

20.000 kr. I andre situationer kan omkostningsafgørelsen kun kæres, hvis du får 

tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. 

Frister for at anke og kære 

Fristen for at anke er 4 uger fra dommens afsigelse. Hvis du ikke kan anke uden 

en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, skal du indlevere en ansøgning til 

Procesbevillingsnævnet inden 4 uger.  

Fristen for at kære omkostningsafgørelsen er 2 uger fra dommens afsigelse. 

Hvis du ikke kan kære afgørelsen uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere en ansøgning til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger.   

Sådan gør du, hvis du vil anke eller kære 

Du kan anke dommen på minretssag.dk ved at trykke på knappen ”Opret 

appel” og derefter vælge ”Anke” og følge vejledningen der. Hvis du vil kære 

omkostningsafgørelsen, skal du vælge ”Kære” og følge vejledningen der.  

http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/


 

Hvis du ønsker at søge tilladelse til anke eller kære hos Procesbevillingsnævnet, 

skal du indlevere din ansøgning til Procesbevillingsnævnet. Du kan ikke indle- 

2 

vere ansøgningen på minretssag.dk. Du kan få mere vejledning om, hvordan du 

søger tilladelse hos Procesbevillingsnævnet på domstol.dk.   

Du kan få mere vejledning blandt andet om retsafgift på domstol.dk. 

http://www.minretssag.dk/
http://www.minretssag.dk/
http://domstol.dk/
http://domstol.dk/
http://www.domstol.dk/
http://www.domstol.dk/


 

 


