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Utkom från trycket
den 18 september 2020

Domstolsverkets föreskrifter
om rättshjälp och underrättelser till
Justitiekanslern;
beslutade den 10 september 2020.
Domstolsverket föreskriver med stöd av 4, 5, 6, 17, 18 och
30 §§ rättshjälpsförordningen (1997:404) samt 3 § förordningen (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk
m.m. följande.
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller vid tillämpning av rättshjälpslagen (1996:1619) och rättshjälpsförordningen (1997:404).
Dessutom finns särskilda bestämmelser i 23–25 §§ om domstolars och andra myndigheters skyldighet att underrätta Justitiekanslern om vissa beslut.
Definitioner
2 § Med begreppet domstol avses i dessa föreskrifter även
arrendenämnd och hyresnämnd.
Beräkning av ekonomiskt underlag
3 § Av 38 § rättshjälpslagen (1996:1619) framgår vad som
avses med ekonomiskt underlag. Närmare bestämmelser om
hur det ekonomiska underlaget beräknas finns i 4–10 §§
dessa föreskrifter.
(DV:s dnr 2020/823)
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Beräkning av årsinkomst
4 § Rättssökandens årsinkomst beräknas på de faktiska inkomsterna vid den tidpunkt då rättshjälp söks samt inkomsterna under tiden närmast före och de sannolika inkomsterna
under tiden närmast därefter.
Med årsinkomst förstås bruttointäkter efter avdrag för kostnader enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen
(1999:1229) som tillhör inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital, om inte annat framgår av 5–8 §§. Till årsinkomsten räknas också bistånd och studiebidrag som betalas
ut kontinuerligt enligt socialtjänstlagen (2001:453) respektive
studiestödslagen (1999:1395).
Om inkomsterna varierar, kan den sjukpenninggrundande
inkomst som fastställs enligt 25 kap. socialförsäkringsbalken
användas till ledning för beräkningen av det ekonomiska underlaget.
Särskilt om inkomstslaget tjänst
5 § Vid beräkning av inkomst av tjänst ska hänsyn först tas
till avdragsgilla kostnader. Därefter ska inkomsten höjas med
den del av de sammanlagda rese- och traktamentsersättningarna som överstiger 5 000 kr.
6 § Avdrag får göras för kostnader för intäkternas förvärvande med den del av de sammanlagda kostnaderna som
överstiger 5 000 kr.
Särskilt om inkomstslaget näringsverksamhet
7 § Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet är utgångspunkten nettointäkten enligt den senaste taxeringen.
Från denna inkomst får avvikelse göras med hänsyn till den
utveckling som kan väntas i näringsverksamheten under det
år rättshjälp söks.

2

Särskilt om inkomstslaget kapital
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8 § Vid beräkning av inkomst av kapital ska hänsyn först tas
till avdragsgilla kostnader. Inkomsten ska därefter beaktas till
den del den överstiger 5 000 kr.
När det gäller kostnader som avser en bostad där rättssökanden bor permanent och som är en privatbostadsfastighet enligt
2 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller är en bostad
som innehas av rättssökanden i egenskap av medlem i bostadsrättsförening eller bostadsförening, får inte avdrag göras för kapitalkostnader och driftkostnader.
Förmögenhet och skulder
9 § Beräkning av förmögenhet ska följa reglerna i 3, 4 och
11 §§ lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av
vissa förmåner.
Värdet av sådan bostad som anges i 8 § andra stycket ska
emellertid inte tas upp som tillgång. Inte heller ska hänsyn tas
till skuld som avser bostaden.
Från den beräknade förmögenheten får 50 000 kr dras av.
Förmögenheten ska tas upp till hälften av det kvarvarande
värdet.
10 § Nettoskuld (den del av skulderna som överstiger tillgångarna) får inte dras av från årsinkomsten.
Om skulderna är större än tillgångarna får i stället den del
av en årlig amortering som överstiger 5 000 kr dras av. Avdrag för amortering av skuld som avser sådan bostad som
anges i 8 § andra stycket får inte göras. Inte heller får avdrag
för amortering göras på skuld i näringsverksamhet.
Betalning av rättshjälpsavgift
11 § Med fortlöpande betalning av rättshjälpsavgift enligt
25 § rättshjälpslagen (1996:1619) avses betalning en gång i
kvartalet eller vid den senare tidpunkt när den utestående
rättshjälpsavgiften uppgår till 2 000 kr.
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Om rådgivningsavgift
1515

12 § Rådgivningsavgiften fastställs till ett belopp som för
varje påbörjad kvart motsvarar en fjärdedel av timkostnadsnormen.
13 § Nedsättning av rådgivningsavgift får göras av den som
lämnat rådgivning om den rättssökandes ekonomiska underlag enligt 38 § rättshjälpslagen (1996:1619) inte överstiger
75 000 kr.
14 § En framställning om ersättning av allmänna medel för
vad som har satts ned av rådgivningsavgiften eller för kostnader för tolk och översättning görs hos Rättshjälpsmyndigheten av den som lämnat rådgivningen respektive har haft
kostnaderna.
I framställningen ska anges uppgift om den rättssökandes
namn, den rättsliga angelägenheten, antalet rådgivningstimmar
samt, om framställningen avser ersättning för nedsatt rådgivningsavgift, den rättssökandes personnummer och anledningen
till nedsättningen.
Domstolarnas skyldighet att lämna underrättelser till
Rättshjälpsmyndigheten
Beslut under rättegången
15 § När en domstol beviljar rättshjälp ska Rättshjälpsmyndigheten snarast underrättas. Samma sak gäller om rättshjälpen
upphör eller fortsättning beviljas enligt 34 § rättshjälpslagen
(1996:1619) eller om domstolen annars beslutar att rättshjälpen ska upphöra.
16 § I samband med att ersättning till biträdet fastställs första
gången ska Rättshjälpsmyndigheten underrättas om samtliga
beslut enligt rättshjälpslagen (1996:1619) i målet eller ärendet,
som fattats efter föregående underrättelse. Fastställs därefter
ytterligare ersättning till biträdet ska Rättshjälpsmyndigheten
underrättas om beslutet samt övriga beslut om rättshjälp som
fattats efter föregående underrättelse.
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17 § Domstolen ska fullgöra sin underrättelseskyldighet enligt 15 och 16 §§ genom att skicka kopia av besluten till
Rättshjälpsmyndigheten. Beslut om förskott på ersättning till
ett rättshjälpsbiträde ska i stället registreras i verksamhetsstödet för kostnader i mål.
18 § Vid underrättelse om beslut om ersättning för medverkan
vid utredningen enligt 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska
domstolen utöver kopia på beslutet lämna följande uppgifter
till Rättshjälpsmyndigheten:
1. Om den ersättningsberättigade inte driver näringsverksamhet ska domstolen ange denne som uppdragstagare och uppdragstagarens personnummer. Ingår i ersättningen skattepliktig
ersättning för resa med egen bil och traktamente ska det
framgå hur denna ersättning har beräknats.
2. Om den ersättningsberättigade driver näringsverksamhet
ska domstolen ange i vilken bolagsform verksamheten bedrivs och om den ersättningsberättigade är godkänd för Fskatt.
3. Om den ersättningsberättigade är skyldig att redovisa mervärdesskatt ska storleken av mervärdesskattebeloppet anges
om det inte framgår av domstolens beslut.
Domstolens slutliga avgörande
19 § När domstolen avgjort ett mål eller ärende ska Rättshjälpsmyndigheten underrättas om den ersättning som slutligen fastställts till ett rättshjälpsbiträde och det antal timmar
som biträdet lagt ned i målet eller ärendet. Uppgifterna ska
registreras i verksamhetsstödet för kostnader i mål.
Om domstolen efter att underrättelse lämnats enligt första
stycket fattar ytterligare beslut om rättshjälp ska en kopia av
det beslutet skickas till Rättshjälpsmyndigheten.
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20 § Om en ställföreträdare har ålagts ersättningsskyldighet
enligt 37 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska domstolen skicka
en kopia av beslutet till Rättshjälpsmyndigheten och ange ställföreträdarens personnummer eller organisationsnummer.
1515

21 § Domstolen ska underrätta Rättshjälpsmyndigheten om
när tredskodomar och avgöranden som måste delges för att
överklagandetiden ska börja löpa har vunnit laga kraft. Underrättelsen sker genom att en kopia av domens eller beslutets
första sida översänds till myndigheten med en anteckning om
att avgörandet har vunnit laga kraft.
Beviljas återvinning av tredskodom ska en kopia av återvinningsskriften med uppgift om domstol, tidigare målnummer och
det nya målnumret översändas till Rättshjälpsmyndigheten.
Överklagande
22 § När ett avgörande överklagats ska en kopia av första sidan av överklagandet skickas snarast till Rättshjälpsmyndigheten. Om kopian inte innehåller uppgift om parternas namn
ska uppgiften anges av domstolen.
Underrättelser till Justitiekanslern
23 § Domstolarna, Kriminalvården, Migrationsverket, Rättshjälpsmyndigheten och Åklagarmyndigheten ska underrätta
Justitiekanslern om vissa beslut enligt 24 och 25 §§.
24 § Justitiekanslern ska underrättas om:
1. Beslut där rättshjälp har beviljats och där det har kommit
ifråga att tillämpa
- 9 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) utom i
de fall skälet är att karenstid löper i ett familjerättsligt
mål,
- 11 § 2–5 rättshjälpslagen eller
- 13 § rättshjälpslagen.
2. Beslut enligt 34 § rättshjälpslagen om att rättshjälpen ska
fortsätta.
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3. Beslut om ersättning till offentlig försvarare, rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde eller offentligt biträde i det fall ersättning av särskilda skäl beviljats avseende merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att en offentlig
försvarare har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen
är belägen eller, beträffande övriga rättsliga biträden, den rättsliga angelägenheten huvudsakligen hanterats. Underrättelse
ska också ske vid förhandsbesked som kan antas medföra sådana merkostnader.
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4. Beslut i första instans genom vilket rättshjälpsbiträde, offentligt biträde, målsägandebiträde, särskild företrädare för
barn, sakkunnig, offentlig försvarare eller tilltalad, som har
haft kostnader för en privat försvarare, har erhållit en sammanlagd ersättning om minst 150 000 kr inklusive mervärdesskatt. Uppgift ska inte lämnas om beslutet avser förskott.
5. Beslut om byte av rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.
6. Beslut om byte av offentlig försvarare i det fall den misstänkte tidigare har fått byta offentlig försvarare i samma mål.
7. Beslut genom vilket Kriminalvården, Migrationsverket eller
Åklagarmyndigheten har förordnat offentligt biträde om beslutet enligt myndighetens uppfattning är av principiellt intresse.
8. Beslut att bevilja ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken eller beslut om utbetalning enligt tidigare beslutad ersättningsgaranti.
9. Beslut av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten som enligt
domstolens respektive myndighetens uppfattning är av principiellt intresse.
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25 § Underrättelse görs på särskild blankett och översänds
till Justitiekanslern. Till blanketten ska fogas en kopia av det
beslut som omfattas av uppgiftsskyldigheten samt en kopia
av ansökningshandlingen eller kostnadsräkningen. Om beslutet har meddelats i en dom ska domen i dess helhet bifogas.
När uppgiftsskyldigheten följer av 24 § 4 ska uppgift om
den sammanlagda förhandlingstiden lämnas på blanketten.
1515

_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:15) om rättshjälp.

DOMSTOLSVERKET

Peter Yngve
Charlotte Driving
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Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om tolktaxa;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av förordningen
(1979:291) om tolktaxa följande.
Tillämpningsområde
1 § Bestämmelser om taxans tillämpningsområde finns i förordningen (1979:291) om tolktaxa.
Taxebelopp
2 § Taxan skiljer mellan tolkning vid domstol (tabell 1 i bilaga) och tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet (tabell 2 i bilaga). Till tabell 1 hänförs även hyresnämnd och arrendenämnd. Inom varje tabell finns fyra
skilda ersättningsnivåer beroende på tolkens kvalifikationer.
Den högsta ersättningsnivån, arvodesnivå IV, gäller för av
Kammarkollegiet auktoriserad tolk som har erhållit bevis om
speciell kompetens som rättstolk i språket i fråga. Arvodesnivå III avser tolk som auktoriserats av Kammarkollegiet i
språket i fråga. Arvodesnivå II tillämpas för utbildad tolk
som registrerats i Kammarkollegiets register över utbildade
tolkar. Övriga tolkar hänförs till arvodesnivå I.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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3 § Arvode ska alltid utgå med belopp motsvarande minst
1 timmes arvodesgrundande tid.
Vid tolkning vid häktningsförhandling som äger rum på
lördag, söndag eller annan allmän helgdag ska arvode utgå
med belopp motsvarande minst 2 timmars arvodesgrundande tid.
4 § För tolkning vid domstol utgår arvode enligt tabell 1 i bilaga. För tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet utgår arvode enligt tabell 2 i bilaga.
5 § Ersättning beräknas för varje uppdrag för sig. Då uppdraget sträcker sig över mer än en dag beräknas ersättningen
för den sammanlagda tiden. Grundbeloppet utgår således
endast en gång per uppdrag. Tolkning vid häktningsförhandling eller annan förhandling som inte är huvudförhandling
anses som särskilt uppdrag. Likaså anses tolkning vid ny huvudförhandling i samma mål som särskilt uppdrag.
6 § Som arvodesgrundande tid räknas den sammanhängande
tid under en och samma dag som tolken står till myndighetens förfogande. Tiden räknas från den tidpunkt till vilken tolken är kallad och har infunnit sig. I tiden inräknas varje uppehåll med undantag av normal måltidspaus.
7 § Äger tolkning rum på obekväm arbetstid utgår tillägg med
följande belopp för varje påbörjad halvtimme:
Måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och 18.00–24.00
- 82 kr (arvodesnivå I), eller 108 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 108 kr (arvodesnivå II), eller 142 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 128 kr (arvodesnivå III), eller 168 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 145 kr (arvodesnivå IV), eller 191 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt.
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Äger tolkning rum söndag, annan allmän helgdag än nedan
eller lördag kl. 00.00–24.00 utgår tillägg med följande belopp
för varje påbörjad halvtimme:
-136 kr (arvodesnivå I), eller 179 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
-170 kr (arvodesnivå II), eller 223 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
-197 kr (arvodesnivå III), eller 259 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
-256 kr (arvodesnivå IV), eller 336 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt.
Från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på
dagen efter annandag påsk eller från kl. 18.00 på dag före
pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till
kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen utgår tilllägg för varje påbörjad halvtimme med belopp motsvarande
dubbelt tillägg på tid måndag till fredag kl. 00.00–07.00 och
18.00–24.00.
Avvikelse från taxan
8 § Det sammanlagda ersättningsbeloppet enligt taxan får överskridas om uppdraget varit av särskilt svår beskaffenhet.
Detta kan vara fallet om t.ex. tolkuppdraget avsett mer än ett
språk eller om uppdragets art krävt fackkunskap inom ett
ovanligt område. Taxan får också överskridas om det föreligger synnerliga svårigheter att finna en tolk. Att s.k. simultantolkning förekommer bör inte medföra överskridande av ersättningsbeloppet.
9 § Taxan får underskridas om tolken varit vårdslös eller försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.
Taxans omfattning
10 § Taxan omfattar allt arbete inom uppdraget och även ersättning för tidsspillan om högst 30 minuter.
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Tidsspillan
11 § Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger 30 minuter.
Restid utgör ersättningsgill tidsspillan.
12 § Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.
13 § Ersättning utgår per påbörjad timme enligt följande:
- 204 kr (arvodesnivå I), eller 268 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 240 kr (arvodesnivå II), eller 315 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 282 kr (arvodesnivå III), eller 371 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 375 kr (arvodesnivå IV), eller 493 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt.
Under obekväm arbetstid enligt 7 § utgår tillägg för varje
påbörjad halvtimme enligt följande:
- 82 kr (arvodesnivå I), eller 108 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 108 kr (arvodesnivå II), eller 142 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 128 kr (arvodesnivå III), eller 168 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt
- 145 kr (arvodesnivå IV), eller 191 kr inkl. socialavgifter
och exkl. mervärdesskatt.
Utlägg
14 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med
de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
Mervärdesskatt
15 § Beloppen i taxan anges exklusive mervärdesskatt.
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Tolkförmedling
16 § Om en tolk anskaffas genom en tolkförmedling eller liknande organ får, utöver ersättning enligt taxan, ersättning
utgå för förmedlingskostnaden med skäligt belopp.
Om en tolk som anskaffats genom en tolkförmedling eller
liknande organ inte är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut, får ersättning utgå
för att täcka de socialavgifter som tolkförmedlingen eller organet har skyldighet att betala.
_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:21) om tolktaxa.
3. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till tolk som framställs före den 1 januari 2022.
4. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2022 men
dom eller slutligt beslut i målet meddelas efter detta datum,
äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
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Bilaga

Tabell 1 - Tolkning vid domstol
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt)
Arvodesgrundande tid
Arvodesnivå I
Arvodesnivå II
Arvodesnivå III
Arvodesnivå IV

≤1 tim
377
438
515
650

(495)
(576)
(677)
(854)

>1 tim >1 tim 30 min - >2 tim >2 tim 30 min ≤1 tim 30 min ≤ 2 tim
≤2 tim 30 min ≤ 3 tim
513
(674)
649
(853)
785 (1 032) 921 (1 211)
608
(799)
778 (1 022) 948 (1 245) 1 118 (1 468)
712
(936)
909 (1 195) 1 106 (1 454) 1 303 (1 713)
906 (1 190) 1 162 (1 526) 1 418 (1 862) 1 674 (2 198)

Arvodes>3 tim >3 tim 30 min - >4 tim >4 tim 30 min - >5 tim grundande tid ≤3 tim 30 min ≤4 tim
≤4 tim 30 min ≤5 tim
≤5 tim 30 min
Arvodesnivå I
1 057 (1 390) 1 193 (1 569) 1 329 (1 748) 1 465 (1 927) 1 601 (2 106)
Arvodesnivå II
1 288 (1 691) 1 458 (1 914) 1 628 (2 137) 1 798 (2 360) 1 968 (2 583)
Arvodesnivå III
1 500 (1 972) 1 697 (2 231) 1 894 (2 490) 2 091 (2 749) 2 288 (3 008)
Arvodesnivå IV 1 930 (2 534) 2 186 (2 870) 2 442 (3 206) 2 698 (3 542) 2 954 (3 878)

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min
Arvode enligt ovan jämte följande påslag:
Arvodesnivå I
136 (179) kr per påbörjad halvtimme
Arvodesnivå II
170 (223) kr per påbörjad halvtimme
Arvodesnivå III
197 (259) kr per påbörjad halvtimme
Arvodesnivå IV
256 (336) kr per påbörjad halvtimme

Tabell 2 - Tolkning vid polis-, åklagar- och kronofogdemyndighet
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt)
Arvodesgrundande tid
Arvodesnivå I
Arvodesnivå II
Arvodesnivå III
Arvodesnivå IV

≤1 tim
314
364
428
548

(413)
(478)
(562)
(720)

>1 tim >1 tim 30 min - >2 tim >2 tim 30 min ≤1 tim 30 min ≤ 2 tim
≤2 tim 30 min ≤ 3 tim
450
(592)
586
(771)
722
(950)
858 (1 129)
528
(694)
692
(910)
856 (1 126) 1 020 (1 342)
618
(812)
808 (1 062) 998 (1 312) 1 188 (1 562)
791 (1 039) 1 034 (1 358) 1 277 (1 677) 1 520 (1 996)

Arvodes>3 tim >3 tim 30 min - >4 tim >4 tim 30 min - >5 tim grundande tid ≤3 tim 30 min ≤4 tim
≤4 tim 30 min ≤5 tim
≤5 tim 30 min
Arvodesnivå I
994 (1 308) 1 130 (1 487) 1 266 (1 666) 1 402 (1 845) 1 538 (2 024)
Arvodesnivå II
1 184 (1 558) 1 348 (1 774) 1 512 (1 990) 1 676 (2 206) 1 840 (2 422)
Arvodesnivå III
1 378 (1 812) 1 568 (2 062) 1 758 (2 312) 1 948 (2 562) 2 138 (2 812)
Arvodesnivå IV 1 763 (2 315) 2 006 (2 634) 2 249 (2 953) 2 492 (3 272) 2 735 (3 591)

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min
Arvode enligt ovan jämte följande påslag:
Arvodesnivå I
136 (179) kr per påbörjad halvtimme
Arvodesnivå II
164 (216) kr per påbörjad halvtimme
Arvodesnivå III
190 (250) kr per påbörjad halvtimme
Arvodesnivå IV
243 (319) kr per påbörjad halvtimme
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Domstolsverkets författningssamling
ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:8
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om tidsspillan;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av 19 § rättshjälpsförordningen (1997:404), 6 § förordningen (1997:405) om
offentligt biträde, 2 § förordningen (1997:406) om offentlig
försvarare m.m., 3 § förordningen (1997:408) om målsägandebiträde och 3 § förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn följande.
1 § Föreskrifterna gäller vid beräkning av ersättning för tidsspillan till rättshjälpsbiträden, offentliga biträden, offentliga
försvarare, offentliga ombud, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn.
Ersättning enligt dessa föreskrifter utgår inte till den del
tidsspillan omfattas av arvode enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:9) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt eller Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:13) om brottmålstaxa för målsägandebiträde
i tingsrätt och hovrätt.
2 § Tidsspillan ersätts för tid mellan kl. 07.00 och kl. 22.00.
Om övernattning sker på annan ort än den där den ersättningsberättigade har sitt tjänsteställe, ersätts tidsspillan mellan
kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om den avser restid.
3 § Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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4 § Ersättning utgår med 1 320 kr per timme under vardagar
mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 865 kr per timme för
annan tid.
5 § Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.
Saknar den som är berättigad till ersättning för tidsspillan
F-skattsedel ska beloppen i 4 § multipliceras med kvoten av
1 097/1 442.
_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:22) om tidsspillan.
3. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning för tidsspillan som framställs före den 1 januari 2022.
4. Föreskrifterna gäller även i mål och ärenden där den upphävda rättshjälpslagen (1972:429), enligt övergångsbestämmelserna (2.) till rättshjälpslagen (1996:1619), ska gälla.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving

2

Domstolsverkets författningssamling
ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:9
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om brottmålstaxa för offentlig försvarare
i tingsrätt och hovrätt;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen
(1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.
Tillämpningsområde
1 § Taxan gäller vid bestämmande av ersättning till offentlig försvarare i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en tilltalad och
en offentlig försvarare när huvudförhandlingar har förekommit om den sammanlagda förhandlingstiden i berörd instans
inte överstiger 3 timmar och 45 minuter.
I hovrätten är taxan endast tillämplig om den offentliga
försvararen biträtt den tilltalade i tingsrätten.
Förhandlingstid
2 § Med sammanlagd förhandlingstid avses den tid som använts till förhandlingar i berörd instans förutom tid för sådana
häktningsförhandlingar som ersätts enligt Domstolsverkets
föreskrifter (DVFS 2021:10) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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3 § Som förhandlingstid räknas tiden från det att målet påropas till dess förhandlingen avslutas.
Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i
förhandlingstiden.
Längre uppehåll i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden om den offentliga försvararen under denna tid
utfört arbete i målet.
Arvode
4 § Arvodet bestäms enligt bilagan till dessa föreskrifter utifrån den sammanlagda förhandlingstiden med tillämpning av
arvodesnivå 1 om inte annat framgår av andra till fjärde
stycket.
Ingår andra förhandlingar än huvudförhandlingar såsom
häktningsförhandlingar eller förhandlingar rörande kvarstad,
beslag eller reseförbud i den sammanlagda förhandlingstiden
tillämpas arvodesnivå 2.
Har rätten förordnat om rättspsykiatrisk undersökning tilllämpas arvodesnivå 3.
Föreligger det förutsättningar enligt både andra och tredje
stycket tillämpas arvodesnivå 4.
5 § Arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt
normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m.
Arvodet omfattar ersättning för en timmes tidsspillan. I denna
timme ska i första hand räknas in tidsspillan före kl. 08.00 och
efter kl. 18.00. Bestämmelser om beräkning av ersättning för
tidsspillan därutöver finns i Domstolsverkets föreskrifter
(DVFS 2021:8) om tidsspillan.
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Avvikelse från brottmålstaxan
6 § Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete
än normalt och skälig ersättning i målet överstiger den gräns
för överskridande av taxan som anges i bilagan.
Taxan får även överskridas om arbete varit påkallat och utförts under vardagar kl. 00.00-07.00 och kl. 18.00-24.00,
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Har onormalt stora kostnader för telefon, fotokopiering
m.m. uppkommit i målet för den offentliga försvararen kan
särskild ersättning för utlägg utgå.
7 § Taxan får frångås om den offentliga försvararen varit vårdslös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförandet av uppdraget.
8 § Om taxan frångås med stöd av 6 § första eller andra
stycket eller 7 § bestäms all ersättning för tidsspillan enligt
Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:8) om tidsspillan.
Övrigt
9 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de
belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa
som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
10 § Beloppen i bilagan till föreskrifterna anges exklusive mervärdesskatt.
Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 097/1 442.
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_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:23) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i tingsrätt och hovrätt.
3. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 januari 2022.
4. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2022 men
meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum
äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
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Bilaga

DVFS 2021:9

221

Ersättningsbelopp och gräns för överskridande av taxan (gränsen inom parentes)
Förhandlingstid
Nivå 1 (basarvode)
Nivå 2 (häktningsförhandling m.m.)
Nivå 3 (RPU)
Nivå 4 (häktningsförhandling m.m. och RPU)

Förhandlingstid
Nivå 1 (basarvode)
Nivå 2 (häktningsförhandling m.m.)
Nivå 3 (RPU)
Nivå 4 (häktningsförhandling m.m. och RPU)

Förhandlingstid
Nivå 1 (basarvode)
Nivå 2 (häktningsförhandling m.m.)
Nivå 3 (RPU)
Nivå 4 (häktningsförhandling m.m. och RPU)

0-14 min
2 490
(3 745)
3 710
(5 570)
4 850
(7 280)
6 070
(8 960)

15-29 min
2 645
(3 965)
3 865
(5 790)
5 005
(7 500)
6 225
(9 100)

30-44 min
3 115
(4 675)
4 335
(6 500)
5 475
(8 360)
6 695
(9 570)

45-59 min
3 590
(5 380)
4 810
(7 205)
5 950
(8 830)
7 170
(10 050)

1 tim 1 tim 14 min
4 065
(6 085)
5 285
(7 920)
6 425
(9 305)
7 645
(10 515)

1 tim 15 min 1 tim 29 min
4 530
(6 795)
5 750
(8 640)
6 890
(9 780)
8 110
(11 000)

1 tim 30 min 1 tim 44 min
5 000
(7 505)
6 220
(9 100)
7 360
(10 240)
8 580
(11 460)

1 tim 45 min 1 tim 59 min
5 470
(8 360)
6 690
(9 570)
7 830
(10 720)
9 050
(11 930)

2 tim 2 tim 14 min
5 945
(8 830)
7 165
(10 050)
8 305
(11 185)
9 525
(12 410)

2 tim 15 min 2 tim 29 min
6 410
(9 305)
7 630
(10 515)
8 770
(11 660)
9 990
(12 875)

2 tim 30 min 2 tim 44 min
6 890
(9 780)
8 110
(11 000)
9 250
(12 135)
10 470
(13 350)

2 tim 45 min 2 tim 59 min
7 365
(10 245)
8 585
(11 465)
9 725
(12 600)
10 945
(13 820)
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Bilaga
Ersättningsbelopp och gräns för överskridande av taxan (gränsen inom parentes)
3 tim 3 tim 15 min 3 tim 30 min Förhandlingstid
3 tim 14 min
3 tim 29 min
3 tim 45 min
7 830
8 305
8 770
Nivå 1 (basarvode)
(10 725)
(11 185)
(11 660)
Nivå 2 (häktnings9 050
9 525
9 990
förhandling m.m.)
(11 935)
(12 410)
(12 875)
10 190
10 665
11 130
Nivå 3 (RPU)
(13 085)
(13 545)
(14 020)
Nivå 4 (häktnings11 410
11 885
12 350
förhandling m.m.
och RPU)
(14 300)
(14 760)
(15 235)
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Domstolsverkets författningssamling
ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:10
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om ersättning till offentlig försvarare för
deltagande i häktningsförhandling under helg;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen
(1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.
1 § Offentlig försvarare som har deltagit i en häktningsförhandling som ägt rum under söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton erhåller
ersättning för arbete som utförts på sådan dag med 2 890 kr
för varje arbetad timme.
Tidsspillan dessa dagar ersätts enligt Domstolsverkets
föreskrifter (DVFS 2021:8) om tidsspillan med 1 320 kr per
timme.
Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.
2 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med
de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
3 § Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningen multipliceras med kvoten av 1 097/1 442.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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______________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:24) om ersättning till offentlig försvarare för deltagande i häktningsförhandling under helg.
3. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 januari 2022.
4. Har häktningsförhandling hållits före den 1 januari 2022
men meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
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Domstolsverkets författningssamling
ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:11
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen
(1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.
1 § Offentlig försvarare som biträder gripen eller anhållen vid
polisförhör vardagar kl. 00.00-07.00 och kl. 18.00-24.00,
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har rätt till ersättning med 2 890 kr per
arbetad timma i anledning av förhöret om
- den offentliga försvararen har förordnats under tingsrätternas beredskap enligt 1 och 1a §§ förordningen
(1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning
av häktningsfrågor m.m. och polisförhöret hålls i anslutning till förordnandet eller
- den offentliga försvararen har förordnats under annan
tid och det är särskilt brådskande att polisförhöret
hålls före nästkommande vardag.
2 § Offentlig försvarare som är berättigad till ersättning för arbete enligt 1 § har inte rätt till garantiersättning enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:12) om advokatberedskap.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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3 § Tidsspillan som uppkommer i samband med arbete enligt
1 § ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS
2021:8) om tidsspillan med 1 320 kr per timme. Detta gäller
även om tidsspillan uppkommer mellan kl. 22.00 och
kl. 07.00.
4 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med
de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
5 § Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt.
Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättningen multipliceras med kvoten av 1 097/1 442.
_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:25) om ersättning till offentlig försvarare som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i anledning av arbete
som utförts före den 1 januari 2022.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
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ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:12
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om advokatberedskap;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av regeringens bemyndigande den 14 april 1988 följande om ersättning till
advokat eller annan jurist som deltar i tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor.
Garantiersättning
1 § En tingsrätt får tillerkänna en advokat eller annan jurist
som efter överenskommelse med tingsrätten har åtagit sig att
vid behov delta i häktningsförhandling under söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton (advokatberedskap) ersättning med 2 260 kr exklusive
mervärdesskatt för varje dag som beredskapen upprätthålls
(garantiersättning).
Saknar advokaten eller juristen F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 097/1 442.
2 § Garantiersättning utgår inte för dag när advokaten eller
juristen är berättigad till ersättning för arbete i anledning av
att en helgförhandling ägt rum (jfr DVFS 2021:10).

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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Advokatberedskapens omfattning
3 § Advokatberedskapen får omfatta två advokater eller andra
jurister i var och ett av följande beredskapsområden
1. Stockholms innerstad och Stockholms Östra
2. Stockholms Södra
3. Stockholms Norra och Gotland
4. Malmö och
5. Göteborg.
I beredskapsområdet Stockholms Norra och Gotland får
vid behov ytterligare en advokat eller jurist ha beredskap för
Gotland.
I var och ett av de övriga beredskapsområdena får beredskapen omfatta en advokat eller annan jurist.
Begäran om ersättning
4 § En advokat eller annan jurist som begär garantiersättning
ska snarast efter beredskapens slut ge in räkning till beredskapsdomstolen.
_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:26) om advokatberedskap.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall där advokatberedskapen fullgjorts före den 1 januari 2022.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
2
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ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:13
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om brottmålstaxa för målsägandebiträde
i tingsrätt och hovrätt;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen
(1997:408) om målsägandebiträde följande.
Tillämpningsområde
1 § Taxan gäller vid bestämmande av ersättning till målsägandebiträde i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en
tilltalad och ett målsägandebiträde, som biträder en målsägande, om den sammanlagda tid som målsägandebiträdet
närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans inte överstiger 3 timmar och 45 minuter.
I hovrätten är taxan tillämplig endast om målsägandebiträdet biträtt målsäganden i tingsrätten.
Taxan gäller inte om målsägandebiträde i berörd instans
närvarat vid andra förhandlingar i målet än huvudförhandlingar.
Arvode
2 § Arvodet bestäms enligt bilagan till dessa föreskrifter med
utgångspunkt i den sammanlagda tid som målsägandebiträdet närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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3 § Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas
till dess förhandlingen avslutas.
Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i
förhandlingstiden.
Längre uppehåll i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden om målsägandebiträdet under denna tid utfört arbete i
målet.
4 § Arvodet omfattar ersättning för allt arbete i målet samt
normala kostnader för telefon, fotokopiering m.m.
Arvodet omfattar ersättning för en timmes tidsspillan.
I denna timme ska i första hand räknas in tidsspillan före
kl. 08.00 och efter kl. 18.00. Bestämmelser om beräkning av
ersättning för tidsspillan därutöver finns i Domstolsverkets
föreskrifter (DVFS 2021:8) om tidsspillan.
Avvikelse från brottmålstaxan
5 § Taxan får överskridas om målet krävt avsevärt mer arbete
än normalt och skälig ersättning i målet överstiger den gräns
för överskridande av taxan som anges i bilagan.
Taxan får även överskridas om arbete varit påkallat och utförts under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
Har onormalt stora kostnader för telefon, fotokopiering
m.m. uppkommit i målet för målsägandebiträdet kan särskild
ersättning för utlägg utgå.
6 § Taxan får frångås om målsägandebiträdet har varit vårdslöst, försumligt eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.
7 § Om taxan frångås med stöd av 5 § första eller andra stycket
eller 6 § bestäms all ersättning för tidsspillan enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2021:8) om tidsspillan.
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Övrigt
8 § Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med
de belopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde.
9 § Beloppen i bilagan till föreskrifterna anges exklusive mervärdesskatt.
Saknar målsägandebiträdet F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 097/1 442.
_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:27) om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt.
3. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om
ersättning till målsägandebiträde som framställs före den
1 januari 2022.
4. Har huvudförhandling hållits före den 1 januari 2022 men
meddelas dom eller slutligt beslut i målet efter detta datum
äger äldre föreskrifter fortfarande tillämpning.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
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Bilaga

Ersättningsbelopp och gräns för överskridande av taxan (gränsen inom parentes)
Förhandlingstid
Arvode

0-14 min
2 490

15-29 min
2 645

30-44 min
3 115

45-59 min
3 590

(3 745)

(3 965)

(4 675)

(5 380)

Arvode

1 tim 1 tim 14 min
4 065
(6 085)

1 tim 15 min 1 tim 29 min
4 530
(6 795)

1 tim 30 min 1 tim 44 min
5 000
(7 505)

1 tim 45 min 1 tim 59 min
5 470
(8 360)

Förhandlingstid

2 tim 2 tim 14 min

2 tim 15 min 2 tim 29 min

2 tim 30 min 2 tim 44 min

2 tim 45 min 2 tim 59 min

Förhandlingstid

Arvode

Förhandlingstid
Arvode

4

5 945
(8 830)
3 tim 3 tim 14 min
7 830
(10 725)

6 410
(9 305)
3 tim 15 min 3 tim 29 min
8 305
(11 185)

6 890
(9 780)
3 tim 30 min 3 tim 45 min
8 770
(11 660)

7 365
(10 245)

Domstolsverkets författningssamling
ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving

DVFS 2021:14
Utkom från trycket
den 7 december 2021

Domstolsverkets föreskrifter
om konkursförvaltartaxa;
beslutade den 15 november 2021
Domstolsverket föreskriver med stöd av
44 § konkursförordningen (1987:916) följande.
Tillämpningsområde
1 § Konkursförvaltartaxan gäller i konkurser som avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672).
Taxebelopp
2 § Ersättning för arbete utgår med 11 640 kr.
Avvikelse från taxan
3 § Taxan får överskridas om ett konkursärende krävt avsevärt mer arbete än normalt. Överskridande får ske endast när
rätten finner att skälig ersättning överstiger taxan med minst
hälften. Gränsen för överskridande blir alltså 17 460 kr.
4 § Taxan får underskridas endast om förvaltaren varit vårdslös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

(Domstolsverkets dnr DOV 2021/735)
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Taxans omfattning
5 § Taxan omfattar allt förvaltarens arbete i konkursen. I taxan
ingår ersättning för tidsspillan i en timme och allmänna kontorskostnader.
Tidsspillan
6 § Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger en timme. I denna timme ska i första hand inräknas ersättningsgill tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00.
7 § I de fall taxan överskrids med stöd av 3 § ersätts all tidsspillan.
8 § Ersättning för tidsspillan kan utgå endast för tid mellan
kl. 07.00 och kl. 22.00. Övernattar förvaltaren på annan ort än
den där han har sitt tjänsteställe utgår ersättning för tidsspillan mellan kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om tidsspillan avser
restid.
9 § Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.
10 § Ersättning utgår med 1 320 kr per timme under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 865 kr per timme
för annan tid.
Övrigt
11 § Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt.
Saknar konkursförvaltaren F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 097/1 442.
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_________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2020:28) om konkursförvaltartaxa.
3. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om arvode till konkursförvaltare som framställs före den 1 januari
2022.
DOMSTOLSVERKET

Thomas Rolén
Charlotte Driving
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