
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selandia Advokater 
 
Havnevej 19 
4300 Holbæk 
 
Telefon 59480000 
Telefax 59480001 

 
 

 

 

 

Sæt pris på din advokat 
 
Man hører af og til, at advokater er dyre. Det kan forklares med betydelige ”grund-
udgifter” til kontorhold, ansvarsforsikring, abonnementer til juridiske tidsskrifter og 
IT, men for den enkelte kunde er det måske mere relevant, om det kan betale sig. 
Er det overhovedet ”dyrt” at gå til advokat ? 
 
Advokatens gerning: 
Hvad er det egentlig, advokat accepterer at gøre for sine klienter, når han/hun på-
tager sig en sag? Mange klienter ønsker ”bare” at komme ud af fængslet eller at få 
udfærdiget en kontrakt eller at få deres forsikringsselskab til at hoste op med nogle 
penge. Men for at nå disse mål for klienten, forpligter advokater sig til meget mere. 
Advokaten overtager ikke alene sagen, men også ansvaret og bekymringerne for 
den pågældende sag. Advokaten tager over - og tager hånd om de problemer/ud-
fordringer, der er - så klienterne ikke længere skal bekymre sig om pågældende 
sag. De kan forhåbentlig gå hjem og sove trygt – måske for første gang i lang tid. 
 
Advokatens ansvar. 
Når du antager en advokat, får du en rådgivning, der er underlagt Danmarks stren-
geste ansvar. Ingen andre erhverv i Danmark er undergivet så strikse regler og 
strengt ansvar som advokater.  
 
Advokater skal derudover have en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker fejl og 
skader, som advokaten har forvoldt i forbindelse med sin bistand. Den lovpligtige 
ansvarsforsikring dækker skader op til ca. 2,5 mill. kroner, men mange advokater 
har en væsentlig højere dækning.  
 
Prisoplysninger: 
Advokatydelser har sin pris. Nogle gange en høj en. Men som forbruger skal du ori-
enteres om, hvordan salæret beregnes, og hvad det samlede salær kan forventes 
at beløbe sig til. Et oprindeligt overslag kan blive justeret undervejs, når man ved 
mere om, hvad din sag indebærer og indeholder af udfordringer. 
 
Så det er helt ok at spørge advokaten, hvordan vedkommende beregner salæret – 
er det på timebasis, efter resultatet, efter takster (domstolene tager i retssager ofte 
udgangspunkt i landsretternes ”takster”) eller hvad. 
 
Honorar på timebasis 
Advokaters honorarer bygger ofte på timepriser, således advokaten tager sig betalt 
for de timer, der arbejdes på sagen, indtil den er løst. 
 
Timesatsen afhænger af den enkelte advokats erfaring, driftsomkostninger, og pla-
ceringen af hans eller hendes kontor. Billigere er ikke nødvendigvis bedre, når det 
kommer til din retsbeskyttelse. En dyrere (men dygtig) advokat med stor erfaring 
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kan være i stand til at håndtere en kompleks problemstilling hurtigere end en min-
dre dygtig med lavere timesats. En erfaren og god advokat vil bedre kunne vur-
dere, om du har en god sag – og vil advare dig, hvis din sag er håbløs og ”spild af 
penge”. En dårlig advokat kan bruge meget lang tid på at tabe en sag, der måske 
ikke burde være tabt – eller måske ikke burde være ført overhovedet. 
 
Faste priser  
For en række juridiske opgaver af afgrænset omfang har advokaterne ofte en fast 
grundpris. Det kan f.eks. være priser i forbindelse med ejendomshandler, testamen-
ter, ægtepagter, oprettelse af selskaber eller registreringer i Erhvervsstyrelsen.  
 
A conto salær  
Nogle gange opkræves a conto salær, som er et forskud på timeprisen for en be-
stemt sag. Advokaten sætter beløbet på en særlig klientkonto og fratrækker inde-
ståendet de udgifter, som løber på under sagens behandling 
 
Advokatens tidsforbrug 
Advokater registrerer løbende deres tidsforbrug på hver enkelt sag. Advokatens ar-
bejde tilstræbes at være fejlfrit – og det er også, hvad klienten forventer. 
 
Nogle klienter undres over, hvorfor advokaten skulle bruge så lang tid. Det måtte 
da kunne gøres hurtigere ? Og det kunne det måske også, men da med en ringere 
kvalitet og højere risiko for fejl. 

Sin velnærede vægt værd i guld 
Advokater er dyre, fordi du får en masse for dine penge. Du får nogen, der vil be-
kymre sig om dine juridiske problemer og gøre noget ved dem, så du endelig kan få 
lov at beskæftige dig med noget andet. 
 
Advokater har en temmelig enestående værdi. Vi tager os af juridiske problemer for 
vores kunder. Når du antager en advokat, bliver vores kundes problem dybest set  
vores problem. Advokaten bekymrer sig om papirarbejdet og formularerne og hvor 
man skal henvende sig og hvad man skal passe på, mens kunden kan koncentrere 
sig om sit daglige liv. Advokaten absorberer din stress og holder på dine hemmelig-
heder. 
 
En dygtig advokat er guld værd. 
 


