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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter  
om tolktaxa; 

 

 
beslutade den 18 november 2022 

Domstolsverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen 
(1979:291) om tolktaxa följande.  
 
Tillämpningsområde 
 
1 §  Bestämmelser om taxans tillämpningsområde finns i för-
ordningen (1979:291) om tolktaxa. 
 
Taxebelopp 
 
2 §  Taxan skiljer mellan tolkning vid domstol (tabell 1 i bi-
laga) och tolkning vid Polismyndigheten, Åklagarmyndig-
heten och Kronofogdemyndigheten (tabell 2 i bilaga). Till ta-
bell 1 hänförs även hyresnämnd och arrendenämnd. Inom varje 
tabell finns fyra skilda ersättningsnivåer beroende på tolkens 
kvalifikationer.  

- Arvodesnivå IV gäller tolk som är auktoriserad av Kam-
markollegiet och som har bevis om speciell kompetens 
som rättstolk i språket i fråga.  

- Arvodesnivå III gäller tolk som är auktoriserad av Kam-
markollegiet i språket i fråga.  

- Arvodesnivå II gäller utbildad tolk som är registrerad i 
Kammarkollegiets register över utbildade tolkar i språ-
ket i fråga.  

- Arvodesnivå I gäller övriga tolkar.  
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3 §  Arvode ska alltid utgå med belopp motsvarande minst  
1 timmes arvodesgrundande tid (grundbelopp).  
 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 bi-
laga. För tolkning vid Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten 
och Kronofogdemyndigheten utgår arvode enligt tabell 2 i bi-
laga. 
 
5 §  Ersättning beräknas för varje uppdrag för sig. Då uppdra-
get 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 huvudförhand-
ling 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 

- 84 kr (arvodesnivå I), eller 110 kr inkl. socialavgifter och 
exkl. mervärdesskatt 

- 111 kr (arvodesnivå II), eller 146 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 131 kr (arvodesnivå III), eller 172 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 148 kr (arvodesnivå IV), eller 195 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: 

- 139 kr (arvodesnivå I), eller 183 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 174 kr (arvodesnivå II), eller 229 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 202 kr (arvodesnivå III), eller 265 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 262 kr (arvodesnivå IV), eller 344 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt. 

 Från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på da-
gen efter annandag påsk eller från kl. 18.00 på dag före pingst-
afton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 
på vardag närmast efter helgdagsaftonen utgår tillägg 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 över-
skridas 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 synner-
liga svårigheter att finna en tolk. Att s.k. simultantolkning fö-
rekommer bör inte medföra överskridande av ersättningsbe-
loppet. 
 
9 §  Taxan får underskridas om tolken varit vårdslös eller för-
sumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget. 
 
Taxans omfattning 
 
10 §  Taxan omfattar allt arbete inom uppdraget och även er-
sättning för tidsspillan om högst 30 minuter. 
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Tidsspillan 
 
11 §  Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan övers-
tiger 30 minuter.  
 Restid utgör ersättningsgill tidsspillan.  
 
12 §  Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan. 
 
13 §  Ersättning utgår per påbörjad timme enligt följande: 

- 209 kr (arvodesnivå I), eller 275 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 246 kr (arvodesnivå II), eller 323 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 289 kr (arvodesnivå III), eller 380 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 384 kr (arvodesnivå IV), eller 505 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt. 

 Under obekväm arbetstid enligt 7 § utgår tillägg för varje 
påbörjad halvtimme enligt följande: 

- 84 kr (arvodesnivå I), eller 110 kr inkl. socialavgifter och 
exkl. mervärdesskatt 

- 111 kr (arvodesnivå II), eller 146 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 131 kr (arvodesnivå III), eller 172 kr inkl. socialavgifter 
och exkl. mervärdesskatt 

- 148 kr (arvodesnivå IV), eller 195 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 lik-
nande 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 ersätt-
ningen 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 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:7) om tolktaxa. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om 
ersättning till tolk som framställs före den 1 januari 2023. 
 
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om huvudförhandling 
har hållits före den 1 januari 2023, men dom eller slutligt be-
slut i målet meddelas efter detta datum. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
   Charlotte Driving 
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Tabell 1 - Tolkning vid domstol 
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt) 
 

Arvodes- 
grundande tid ≤1 tim >1 tim - 

≤1 tim 30 min 
>1 tim 30 min - 
≤ 2 tim 

>2 tim - 
≤2 tim 30 min 

>2 tim 30 min - 
≤ 3 tim 

Arvodesnivå I 386 (507) 525 (690) 664 (873) 803 (1 056) 942 (1 239) 
Arvodesnivå II 448 (589) 622 (818) 796 (1 047) 970 (1 276) 1 144 (1 505) 
Arvodesnivå III 527 (693) 729 (958) 931 (1 223) 1 133 (1 488) 1 335 (1 753) 
Arvodesnivå IV 665 (874) 927 (1 218) 1 189 (1 562) 1 451 (1 906) 1 713 (2 250) 
 

Arvodes- 
grundande tid 

>3 tim - 
≤3 tim 30 min 

>3 tim 30 min - 
≤4 tim  

>4 tim - 
≤4 tim 30 min 

>4 tim 30 min - 
≤5 tim  

>5 tim - 
≤5 tim 30 min 

Arvodesnivå I 1 081 (1 422) 1 220 (1 605) 1 359 (1 788) 1 498 (1 971) 1 637 (2 154) 
Arvodesnivå II 1 318 (1 734) 1 492 (1 963) 1 666 (2 192) 1 840 (2 421) 2 014 (2 650) 
Arvodesnivå III 1 537 (2 018) 1 739 (2 283) 1 941 (2 548) 2 143 (2 813) 2 345 (3 078) 
Arvodesnivå IV 1 975 (2 594) 2 237 (2 938) 2 499 (3 282) 2 761 (3 626) 3 023 (3 970) 
 

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min 
 

Arvode enligt ovan jämte följande påslag: 
Arvodesnivå I 139 (183) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå II 174 (229) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå III 202 (265) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå IV 262 (344) kr per påbörjad halvtimme 
 

Tabell 2 - Tolkning vid Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kro-
nofogdemyndigheten 
(belopp inom parentes avser arvode inkl. socialavgifter och exkl. mervärdesskatt) 
 

Arvodes-grun-
dande tid  ≤1 tim >1 tim - 

≤1 tim 30 min 
>1 tim 30 min - 
≤ 2 tim 

>2 tim - 
≤2 tim 30 min 

>2 tim 30 min - 
≤ 3 tim 

Arvodesnivå I 321 (422) 460 (605) 599 (788) 738 (971) 877 (1 154) 
Arvodesnivå II 372 (489) 540 (710) 708 (931) 876 (1 152) 1 044 (1 373) 
Arvodesnivå III 438 (576) 632 (831) 826 (1 086) 1 020 (1 341) 1 214 (1 596) 
Arvodesnivå IV 561 (737) 810 (1 064) 1 059 (1 391) 1 308 (1 718) 1 557 (2 045) 
 

Arvodes-grun-
dande tid 

>3 tim - 
≤3 tim 30 min 

>3 tim 30 min - 
≤4 tim 

>4 tim - 
≤4 tim 30 min 

>4 tim 30 min - 
≤5 tim 

>5 tim - 
≤5 tim 30 min 

Arvodesnivå I 1 016  (1 337) 1 155 (1 520) 1 294 (1 703) 1 433 (1 886) 1 572 (2 069) 
Arvodesnivå II 1 212 (1 594) 1 380 (1 815) 1 548 (2 036) 1 716 (2 257) 1 884 (2 478) 
Arvodesnivå III 1 408 (1 851) 1 602 (2 106) 1 796 (2 361) 1 990 (2 616) 2 184 (2 871) 
Arvodesnivå IV 1 806 (2 372) 2 055 (2 699) 2 304 (3 026) 2 553 (3 353) 2 802 (3 680) 
 

Arvodesgrundande tid överstiger 5 tim 30 min 
 

Arvode enligt ovan jämte följande påslag: 
Arvodesnivå I 139 (183) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå II 168 (221) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå III 194 (255) kr per påbörjad halvtimme 
Arvodesnivå IV 249 (327) kr per påbörjad halvtimme 
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter 
om tidsspillan; 

 

 
beslutade den 18 november 2022

Domstolsverket föreskriver med stöd av 19 § rättshjälps-
förordningen (1997:404), 6 § förordningen (1997:405) om 
offentligt biträde, 2 § förordningen (1997:406) om offentlig 
försvarare m.m., 3 § förordningen (1997:408) om målsägande-
biträde och 3 § förordningen (1999:998) om särskild företrä-
dare för barn följande.  
 
1 §  Föreskrifterna gäller vid beräkning av ersättning för tids-
spillan till rättshjälpsbiträden, offentliga biträden, offentliga 
försvarare, offentliga ombud, målsägandebiträden och sär-
skilda företrädare för barn. 
 Ersättning enligt dessa föreskrifter utgår inte till den del tids-
spillan omfattas av arvode enligt Domstolsverkets föreskrifter 
(DVFS 2022:14) om brottmålstaxa för offentlig försvarare i 
tingsrätt och hovrätt eller Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 
2022:18) 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 ersättnings-
berättigade har sitt tjänsteställe, ersätts tidsspillan mellan 
kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om den avser restid. 
 
3 §  Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan. 
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4 §  Ersättning utgår med 1 350 kr per timme under vardagar 
mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 885 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 
1123/1476. 
 
_________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:8) om tidsspillan. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om 
ersättning för tidsspillan som framställs före den 1 januari 2023. 
 
4. Föreskrifterna gäller även i mål och ärenden där den upp-
hävda rättshjälpslagen (1972:429), enligt övergångsbestäm-
melserna (2.) till rättshjälpslagen (1996:1619), ska gälla. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
    Charlotte Driving 
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter 
om brottmålstaxa för offentlig försvarare  
i tingsrätt och hovrätt; 

 

 
beslutade den 18 november 2022

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen 
(1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande.  
 
Tillämpningsområde 
 
1 §  Dessa föreskrifter gäller vid bestämmande av ersättning till 
offentlig försvarare i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en till-
talad 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 föreskrifterna tillämpliga endast om den of-
fentliga försvararen biträtt den tilltalade i tingsrätten. 
 
Förhandlingstid 
 
2 §  Med sammanlagd förhandlingstid avses den tid som an-
vänts till förhandlingar i berörd instans förutom tid för sådana 
häktningsförhandlingar som ersätts enligt Domstolsverkets fö-
reskrifter (DVFS 2022:15) om ersättning till offentlig försva-
rare för deltagande i häktningsförhandling under helg. 
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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 förhandlings-
tiden om den offentliga försvararen under denna tid utfört 
arbete i målet. 
 
Ersättning enligt taxan 
 
4 §  Den taxa som ska gälla framgår av bilagan till dessa före-
skrifter. Ersättningen bestäms utifrån den sammanlagda för-
handlingstiden med tillämpning av ersättningsnivå 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 ersättningsnivå 2. 
 Har rätten förordnat om rättspsykiatrisk undersökning till-
lämpas ersättningsnivå 3.  
 Föreligger det förutsättningar enligt både andra och tredje 
stycket tillämpas ersättningsnivå 4. 
 
5 §  Taxan omfattar ersättning för allt arbete i målet.  
 
6 §  Taxan 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 utö-
ver den timme som ingår i taxan finns i Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2022:13) om tidsspillan. 
 
7 §  Taxan omfattar ersättning för normala kostnader för tele-
fon, fotokopiering och liknande allmänna kontorskostnader. 
 Kostnader för resa, logi och uppehälle ersätts högst med de be-
lopp som anges i de avtal om reseförmåner vid tjänsteresa som 
gäller inom Domstolsverkets verksamhetsområde. 
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Särskilda fall då taxan får frångås 
 
8 §  Om skälig ersättning för arbete i målet överstiger det an-
givna gränsvärdet i bilagan har målet krävt avsevärt mer arbete 
än normalt och taxan får då frångås. 
 Taxan får även frångås om arbete varit nödvändigt att utfö-
ras under vardagar kl. 00.00-07.00 och kl. 18.00-24.00, sön-
dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton.  
 
9 §  Taxan får frångås om den offentliga försvararen varit vårdslös, 
försumlig eller visat oskicklighet vid utförandet av uppdraget. 
 
10 §  Om taxan frångås med stöd av 8 § eller 9 § bestäms all 
skälig ersättning för tidsspillan enligt Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2022:13) om tidsspillan.  
 
Övrigt  
 
11 §  Ersättningsbeloppen i bilagan anges exklusive mervär-
desskatt. 
 Saknar den offentliga försvararen F-skattsedel ska ersättnings-
beloppet multipliceras med kvoten 1123/1476. 
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_________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:9) om brottmålstaxa för offentlig försva-
rare i tingsrätt och hovrätt. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om 
ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 ja-
nuari 2023. 
 
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om huvudförhandling 
har hållits före den 1 januari 2023, men dom eller slutligt be-
slut i målet meddelas efter detta datum. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
   Charlotte Driving 
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Ersättningsnivåer och gränsvärden för att frångå taxan enligt 8 § första stycket (gränsvärden inom parentes) 
 
Förhandlingstid 0-14 min 15-29 min 30-44 min 45-59 min 

Nivå 1 (grundersättning) 2 550 2 705 3 185 3 675 
(3 830) (4 055) (4 785) (5 505) 

Nivå 2 (häktningsför-
handling m.m.) 

3 800 3 955 4 435 4 925 
(5 700) (5 925) (6 650) (7 370) 

Nivå 3 (RPU) 4 965 5 120 5 600 6 090 
(7 450) (7 675) (8 555) (9 035) 

Nivå 4 (häktningsför-
handling m.m. och RPU) 

6 215 6 370 6 850 7 340 
(9 170) (9 310) (9 790) (10 285) 

     

Förhandlingstid 
 1 tim - 
 1 tim 14 min 

 1 tim 15 min - 
 1 tim 29 min 

 1 tim 30 min - 
 1 tim 44 min 

 1 tim 45 min - 
 1 tim 59 min 

Nivå 1 (grundersättning) 
4 160 4 635 5 115 5 595 

(6 225) (6 955) (7 680) (8 555) 
Nivå 2 (häktningsför-
handling m.m.) 

5 410 5 885 6 365 6 845 
(8 105) (8 840) (9 310) (9 790) 

Nivå 3 (RPU) 6 575 7 050 7 530 8 010 
(9 520) (10 005) (10 480) (10 970) 

Nivå 4 (häktningsför-
handling m.m. och RPU) 

7 825 8 300 8 780 9 260 
(10 760) (11 255) (11 725) (12 205) 

     

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 

Nivå 1 (grundersättning) 
6 085 6 560 7 050 7 535 

(9 035) (9 520) (10 005) (10 485) 
Nivå 2 (häktningsför-
handling m.m.) 

7 335 7 810 8 300 8 785 
(10 285) (10 760) (11 255) (11 730) 

Nivå 3 (RPU) 8 500 8 975 9 465 9 950 
(11 445) (11 930) (12 415) (12 895) 

Nivå 4 (häktningsför-
handling m.m. och RPU) 

9 750 10 225 10 715 11 200 
(12 700) (13 175) (13 660) (14 140) 
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Ersättningsnivåer och gränsvärden för att frångå taxan enligt 8 § första stycket 
(gränsvärden inom parentes) 

Förhandlingstid 
 3 tim - 
 3 tim 14 min 

 3 tim 15 min - 
 3 tim 29 min 

 3 tim 30 min - 
 3 tim 45 min 

Nivå 1 (grundersätt-
ning) 

8 010 8 500 8 975 
(10 975) (11 445) (11 930) 

Nivå 2 (häktnings-
förhandling m.m.) 

9 260 9 750 10 225 
(12 210) (12 700) (13 175) 

Nivå 3 (RPU) 10 425 10 915 11 390 
(13 390) (13 860) (14 345) 

Nivå 4 (häktnings-
förhandling m.m. 
och RPU) 

11 675 12 165 12 640 

(14 630) (15 105) (15 590) 
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter  
om ersättning till offentlig försvarare för  
deltagande i häktningsförhandling under helg; 

 

 
beslutade den 18 november 2022 

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen 
(1997:406) om offentlig försvarare m.m. följande. 
 
1 §  Offentlig försvarare som har deltagit i en häktningsför-
handling som ägt rum under söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har rätt till 
ersättning för arbete som varit nödvändigt att utföra på sådan 
dag med 2 955 kr för varje arbetad timme. 
 Tidsspillan dessa dagar ersätts enligt Domstolsverkets fö-
reskrifter (DVFS 2022:13) om tidsspillan med 1 350 kr per 
timme.  
 Ersättningsbeloppen är angivna exklusive mervärdesskatt. 
 
1a §  Offentlig försvarare som är berättigad ersättning för arbete 
enligt 1 § har inte rätt till garantiersättning enligt Domstols-
verkets föreskrifter (DVFS 2022:17) om advokatberedskap. 
 
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 ersätt-
ningen multipliceras med kvoten 1123/1476.  
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______________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:10) om ersättning till offentlig försvarare 
för deltagande i häktningsförhandling under helg. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om 
ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 ja-
nuari 2023. 
 
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om häktningsförhand-
ling har hållits före den 1 januari 2023, men dom eller slutligt 
beslut i målet meddelas efter detta datum. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
   Charlotte Driving 
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter  
om ersättning till offentlig försvarare som biträ-
der vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid; 

 

 
beslutade den 18 november 2022

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, sön-
dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton har rätt till ersättning med 2 955 kr per arbetad 
timma i anledning av förhöret om 

- den offentliga försvararen har förordnats under tings-
rätternas beredskap enligt 1 och 1a §§ förordningen 
(1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning 
av häktningsfrågor m.m. och polisförhöret hålls i an-
slutning 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 ersättning för arbete 
enligt 1 § har inte rätt till garantiersättning enligt Domstolsver-
kets föreskrifter (DVFS 2022:17) om advokatberedskap. 
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3 §  Tidsspillan som uppkommer i samband med arbete enligt 
1 § ersätts enligt Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2022:13) 
om tidsspillan med 1 350 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 ersätt-
ningen multipliceras med kvoten 1123/1476. 
 
_________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:11) om ersättning till offentlig försvarare 
som biträder vid polisförhör utanför ordinarie kontorstid.  
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om 
ersättning till offentlig försvarare som framställs före den 1 ja-
nuari 2023. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
 Charlotte Driving 
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter 
om advokatberedskap; 

 

 
beslutade den 18 november 2022 

Domstolsverket föreskriver med stöd av regeringens be-
myndigande 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 ny-
årsafton (advokatberedskap) ersättning med 2 315 kr exklusive 
mervärdesskatt för varje dag som beredskapen upprätthålls 
(garantiersättning).  
 Saknar advokaten eller juristen F-skattsedel ska ersättnings-
beloppet multipliceras med kvoten 1123/1476. 
 
2 §  Garantiersättning utgår inte för dag när advokaten eller 
juristen är berättigad ersättning för arbete i anledning av att en 
helgförhandling (jämför DVFS 2022:15) eller ett polisförhör 
utanför ordinarie kontorstid (jämför DVFS 2022:16), ägt rum. 
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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 Got-
land. 
 I var och ett av de övriga beredskapsområdena får bered-
skapen 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 kostnadsräkning till 
beredskapsdomstolen. 
 
_________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:12) om advokatberedskap. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall där advokatbe-
redskapen fullgjorts före den 1 januari 2023. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
   Charlotte Driving 
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter  
om brottmålstaxa för målsägandebiträde  
i tingsrätt och hovrätt; 

 

 
beslutade den 18 november 2022

Domstolsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen 
(1997:408) om målsägandebiträde följande. 
 
Tillämpningsområde 
 
1 §  Dessa föreskrifter gäller vid bestämmande av ersättning 
till målsägandebiträde i brottmål i tingsrätt och hovrätt med en 
tilltalad och ett målsägandebiträde, som biträder en målsä-
gande, om den sammanlagda förhandlingstiden som målsä-
gandebiträdet närvarat vid huvudförhandlingar i berörd instans 
inte överstiger 3 timmar och 45 minuter. 
 I hovrätten är föreskrifterna tillämpliga endast om målsä-
gandebiträdet biträtt målsäganden i tingsrätten. 
 Föreskrifterna gäller inte om målsägandebiträdet i berörd in-
stans närvarat vid andra förhandlingar i målet än huvudför-
handlingar. 
 
Förhandlingstid 
 
2 §  Som förhandlingstid räknas tiden från det målet påropas 
till dess förhandlingen avslutas.  
 Kortare uppehåll än 15 minuter i förhandlingen räknas in i 
förhandlingstiden.  
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 Längre uppehåll i förhandlingen räknas in i förhandlingstiden 
om målsägandebiträdet under denna tid utfört arbete i målet. 
 
Ersättning enligt taxan 
 
3 §  Den taxa som ska gälla framgår av bilagan till dessa före-
skrifter. Ersättningen bestäms utifrån den sammanlagda tid 
som målsägandebiträdet närvarat vid huvudförhandlingar i be-
rörd instans. 
 
4 §  Taxan omfattar ersättning för allt arbete i målet.  
 
5 §  Taxan 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 ut-
över den timme som ingår i taxan finns i Domstolsverkets fö-
reskrifter (DVFS 2022:13) om tidsspillan. 
 
6 §  Taxan omfattar ersättning för normala kostnader för tele-
fon, fotokopiering och liknande allmänna kontorskostnader. 
 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. 
 
Särskilda fall då taxan får frångås 
 
7 §  Om skälig ersättning för arbete i målet överstiger det an-
givna gränsvärdet i bilagan har målet krävt avsevärt mer arbete 
än normalt och taxan får då frångås.  
 Taxan får även frångås om arbete varit nödvändigt att utfö-
ras under vardagar kl. 00.00-07.00 och kl. 18.00-24.00, sön-
dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton. 
 
8 §  Taxan får frångås om målsägandebiträdet har varit vårds-
löst, försumligt eller visat oskicklighet vid utförande av upp-
draget.  
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9 §  Om taxan frångås med stöd av 7 § eller 8 § bestäms all skälig 
ersättning för tidsspillan enligt Domstolsverkets föreskrifter 
(DVFS 2022:13) om tidsspillan.  
 
Övrigt  
 
10 §  Ersättningsbeloppen i bilagan anges exklusive mervärdes–
skatt. 
 Saknar målsägandebiträdet F-skattsedel ska ersättningsbe-
loppet multipliceras med kvoten 1123/1476. 

_________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:13) om brottmålstaxa för målsägandebi-
träde i tingsrätt och hovrätt. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande 
om ersättning till målsägandebiträde som framställs före 
den 1 januari 2023. 
 
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande om huvudförhandling 
har hållits före den 1 januari 2023, men dom eller slutligt be-
slut i målet meddelas efter detta datum.  
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
   Charlotte Driving 
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Ersättningsnivåer och gränsvärden för att frångå taxan enligt 7 § första stycket (gränsvärden inom parentes) 
 
Förhandlingstid 0-14 min 15-29 min 30-44 min 45-59 min 
Ersättning  2 550 2 705 3 185 3 675 

(3 830) (4 055) (4 785) (5 505) 
     

Förhandlingstid 
 1 tim - 
 1 tim 14 min 

 1 tim 15 min - 
 1 tim 29 min 

 1 tim 30 min - 
 1 tim 44 min 

 1 tim 45 min - 
 1 tim 59 min 

Ersättning  4 160 4 635 5 115 5 595 
(6 225) (6 955) (7 680) (8 555) 

     

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 

Ersättning  6 085 6 560 7 050 7 535 
(9 035) (9 520) (10 005) (10 485) 

     

Förhandlingstid 
 3 tim - 
 3 tim 14 min 

 3 tim 15 min - 
 3 tim 29 min 

 3 tim 30 min - 
 3 tim 45 min 

 

Ersättning  8 010 8 500 8 975  
(10 975) (11 445) (11 930)  
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Utkom från trycket 
den 7 december 2022 

Domstolsverkets föreskrifter 
om konkursförvaltartaxa; 

 

 
beslutade den 18 november 2022

Domstolsverket föreskriver med stöd av 
44 § konkursförordningen (1987:916) följande. 
 
Tillämpningsområde 
 
1 §  Konkursförvaltartaxan gäller i konkurser som avskrivs en-
ligt 10 kap. 1 § konkurslagen (1987:672). 
 
Taxebelopp 
 
2 §  Ersättning för arbete utgår med 11 910 kr. 
 
Särskilda fall då taxan får frångås 
 
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 17 865 kr.  
 
4 §  Taxan får underskridas endast om förvaltaren varit vårdslös, 
försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget. 
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Taxans omfattning 
 
5 §  Taxan omfattar ersättning för allt arbete som förvaltaren har 
utfört i konkursen. I taxan ingår ersättning för tidsspillan i en 
timme och allmänna kontorskostnader. 
 
Tidsspillan 
 
6 §  Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan över-
stiger en timme. I denna timme ska i första hand inräknas ersätt-
ningsgill tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00. 
 
7 §  I de fall taxan överskrids med stöd av 3 § ersätts all tids-
spillan.  
 
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 för tidsspillan utgår med 1 350 kr per timme 
under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 885 kr 
per timme för annan tid.  
 
Övrigt 
 
11 §  Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt. 
   Saknar konkursförvaltaren F-skattsedel ska ersättningsbe-
loppet multipliceras med kvoten 1123/1476. 
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_________________ 
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 
 
2. Genom dessa föreskrifter upphävs Domstolsverkets före-
skrifter (DVFS 2021:14) om konkursförvaltartaxa. 
 
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om yrkande om 
ersättning till konkursförvaltare som framställs före den 1 janu-
ari 2023. 
 
 
DOMSTOLSVERKET 
 
 
 
Thomas Rolén 
 
   Charlotte Driving 
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