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RÄTTEN 
Hovrättsråden Niklas Wågnert, Magnus Ulriksson, referent, och Marianne Lishajko 

 

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 

Hovrättsfiskalen Lina Gruvhagen 

 

PARTER 

I (Ö 3050-13) 

Klagande 
Martin Särman 

Box 3206 

103 64 Stockholm 

  

Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

II (Ö 3051-13) 

Klagande och motpart 
Thomas Martinson 

Karlaplan 12 

115 20 Stockholm 

  

Klagande och motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

III (Ö 3072-13) 

Klagande 

Ola Salomonsson 

Kungsholms torg 16 

112 21 Stockholm 
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Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

IV (Ö 3175-13) 

Klagande 
Solveig Sörlien 

Box 5305 

102 47 Stockholm 

 

Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

V (Ö 3178-13) 

Klagande 
Johan Eriksson 

Box 12107 

102 23 Stockholm 

 

Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

VI (Ö 3180-13) 

Klagande 
Esbjörn Svensson 

Västra Storgatan 26 

291 31 Kristianstad 

 

Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 
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Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

VII (Ö 3205-13) 

Klagande 
Tobias Enochson 

Advokatfirman Thomas Martinson 

Karlaplan 12 

115 20 Stockholm 

 

Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

VII (Ö 3222-13) 

Klagande 

Lennart Campenhausen 

Kaptensgatan 6 

414 59 Göteborg 

 

Motpart 

Justitiekanslern 

Box 2308 

103 17 Stockholm 

 

Ombud: Hovrättsassessorn Karin Ståhlbröst 

Samma adress 

 

SAKEN 
Ersättning till offentlig försvarare 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Stockholms tingsrätts beslut i dom 2013-03-08 i mål B 9799-10 och B 20671-10 

 

_________________ 

 

De offentliga försvararna har yrkat att hovrätten tillerkänner dem ersättning i enlighet 

med vad de begärde vid tingsrätten. De har gjort gällande att respektive 

ersättningsanspråk är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning.   
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Justitiekanslern har yrkat att hovrätten ska sätta ned Thomas Martinsons ersättning.  

 

Justitiekanslern och Advokatsamfundet har yttrat sig.   

 

Målen föredras och hovrätten fattar följande 

 

BESLUT (att meddelas 2013-11-29)   

 

Slut 

 

1. Martin Särman tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 

706 640 kr, varav 564 085 kr avser arbete, 1 140 kr tidsspillan, 87 kr utlägg och 

141 328 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.   

 

2. Hovrätten tillåter inte Thomas Martinson att åberopa omständigheterna att han 

lagt ned arbete för att utreda åtalstillstånd, den s.k. straffskärpningsregeln och 

reglerna beträffande dubbel straffbarhet samt att han har haft omfattande 

kontakter med Utrikesdepartementet och Sveriges ambassad i Colombia. Han 

tillåts inte heller åberopa omständigheten att han i fråga om förhöjt arvode 

utfört uppdraget med skicklighet.   

 

3. Thomas Martinson tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 

228 750 kr, varav 158 000 kr avser arbete, 25 000 kr utlägg och 45 750 kr 

mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.   

 

4. Ola Salomonsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 

316 313 kr, varav 253 050 kr avser arbete och 63 263 kr mervärdesskatt. Denna 

kostnad ska staten svara för.   
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5. Solveig Sörlien tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 

714 546 kr, varav 566 350 kr avser arbete, 5 287 kr utlägg och 142 909 kr 

mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.   

 

6. Johan Eriksson tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare  

981 500 kr, varav 785 200 kr avser arbete och 196 300 kr mervärdesskatt. 

Denna kostnad ska staten svara för.   

 

7. Esbjörn Svensson tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 

565 881 kr, varav 422 705 kr avser arbete, 30 000 kr utlägg och 113 176 kr 

mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.   

 

8. Tobias Enochson tillerkänns ersättning av allmänna medel med ytterligare 

1 420 241 kr, varav 1 077 820 kr avser arbete, 37 620 kr tidsspillan, 20 753 kr 

utlägg och 284 048 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.   

 

9. Lennart Campenhausen tillerkänns ersättning av allmänna medel med 

ytterligare 356 981 kr, varav 285 585 kr avser arbete och 71 396 kr 

mervärdesskatt. Denna kostnad ska staten svara för.   

 

Skäl 

 

Inledning  

 

Kostnadsanspråken har sin grund i ett synnerligen omfattande brottmål. Åtta personer 

åtalades i tingsrätten för bl.a. grov narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet 

under elva åtalspunkter. Två av de tilltalade hade två offentliga försvarare. 

Förundersökningen inleddes i slutet av 2008 och ansökan om stämning gavs in i mars 

2012. Huvudförhandlingen i tingsrätten tog ca åtta månader. Förundersökningen 

omfattade drygt 16 000 sidor, jämte det s.k. sidomaterialet som enligt försvararna är 

nästan lika omfattande och som även det krävt närmare genomgång. Flertalet 
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åtalspunkter hade beröringspunkter, bl.a. på så sätt att åklagarna åberopade bevisning 

som hade bäring på flera skilda åtalspunkter.  

 

Hovrätten kommer i det följande att behandla de frågor som aktualiseras vid 

bedömningen av de överklagade ersättningsanspråken under följande avsnitt.  

 Den rättsliga regleringen 

 Försvararnas närvaro vid huvudförhandlingen 

 Inläsning av förundersökningen 

 Debiterbar tid på ett år     

 Förhöjt timarvode  

 Två offentliga försvarare för samma tilltalad  

 

Mot bakgrund av de mera allmänna ställningstagandena som hovrätten gör under dessa 

avsnitt kommer hovrätten därefter att bedöma respektive försvarares 

ersättningsanspråk.     

 

Den rättsliga regleringen  

 

Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig 

ersättning av allmänna medel för det arbete, tidspillan och utlägg som uppdraget krävt. 

Ersättning för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig 

med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med tillämpning av den 

timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Av samma paragraf framgår vidare att 

timersättningen får avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den 

omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger 

anledning till det (s.k. förhöjt timarvode).  

 

När ersättningen, som i detta fall, inte kan bestämmas enligt taxa ska 

kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Denna redogörelse ska vara så 

utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Arbetsredogörelsen ska 
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innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Om den 

som begär ersättning åberopar några särskilda omständigheter, såsom att uppdraget 

varit särskilt svårt eller krävande, ska dessa anges. (Se 3 § förordningen [1997:406] om 

offentlig försvarare m.m. jämförd med 20 § rättshjälpsförordningen [1997:404]).  

 

Syftet med bestämmelserna rörande kostnadsräkningarnas utformning är främst att 

förse domstolen med ett fullgott underlag för prövningen av ersättningsfrågan och för 

att åstadkomma en effektiv kostnadskontroll (se t.ex. prop. 2004/05:41 s. 17 ff. och 

NJA 2010 s. 19).  

 

Eftersom det förutsätts att den domstol som ska bestämma ersättningen gör en 

noggrann prövning av kostnadsanspråket, ställs kraven på kostnadsräkningen (och den 

däri ingående arbetsredogörelsen) relativt högt, särskilt i fråga om de delar av arbetet 

som domstolen saknar egentlig inblick i. Om domstolen inte anser sig ha tillräckligt 

underlag för att bedöma om hela den yrkade ersättningen är skälig, går bristerna i 

kostnadsräkningen ut över försvararen (se NJA 2008 s. 223). Generellt ställs det höga 

krav på utformningen av arbetsredogörelsen när målet är omfattande och det begärda 

arvodet högt, men även målets karaktär kan ha betydelse för det underlag som den 

beslutande domstolen kan behöva för att kunna ta ställning till yrkandet om ersättning 

(se prop. 1981/82:28 s. 18 och NJA 2010 s. 19). 

 

Försvararnas närvaro vid huvudförhandling  

 

Tingsrätten satte ned vissa av försvararnas ersättning för arbete med hänvisning till att 

de närvarade under huvudförhandlingen trots att deras huvudmän inte berörts under 

dessa dagar och i ett fall inte hade förklarat varför hans närvaro hade varit nödvändig.  

 

Hovrätten delar Justitiekanslerns uppfattning att i den utsträckning tingsrätten kallade 

försvararna till huvudförhandlingen och accepterade att de närvarade även under dagar 

då deras huvudmän inte direkt berördes kommer det inte i fråga att sätta ned 

ersättningen (jfr NJA 2010 s. 151 och RH 1989:81).   
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Inläsning av förundersökning 

 

Försvararna har pekat på att möjligheten att avgränsa inläsningen av 

förundersökningsmaterial försvårades av att åklagarnas bevisning sades ha bäring på 

målets alla delar samt att de utan framgång hos åklagarna försökte få besked om vilka 

delar av förundersökningen som avsåg respektive tilltalad.   

 

Tingsrätten satte ned vissa av försvararnas ersättning för arbete när det gäller inläsning 

av förundersökningsmaterialet på den grunden att de inte hade förklarat varför 

uppdraget krävt inläsning i den omfattning som påstods. 

 

En försvarare bör kunna räkna med att få ersättning för sitt arbete med att gå igenom 

materialet i en förundersökning så länge han eller hon inte borde inse att en sådan 

genomgång inte är nödvändig för att ta tillvara huvudmannens intresse.  

 

Vid bedömningen av ersättningsanspråkets skälighet är det, som Justitiekanslern 

anfört, av betydelse om det är fråga om klart avgränsade och konkreta 

handlingspåståenden och om förundersökningen är utformad på ett sådant sätt att det är 

möjligt för försvararen att hitta relevanta delar.   

 

Av tingsrättens akt framgår att brottsmisstankarna mot några av de tilltalade 

inledningsvis gällde mer omfattande brottslighet än vad åtalet kom att omfatta. Det kan 

inte komma i fråga att sätta ned ersättningen i de fall där försvararens arbete med att 

läsa förundersökningen senare visat sig vara överflödigt på grund av att åtalet blev mer 

begränsat än vad misstankarna ursprungligen tog sikte på.     

 

Debiterbar tid på ett år  

 

När det gäller hur många timmars arbete en försvarare rimligen kan debitera på ett år 

angav tingsrätten att en rimlig utgångspunkt ligger på 1 200 timmar.   
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Som Justitiekanslern och Advokatsamfundet har anfört är det inte uteslutet att en 

försvarare tillerkänns ersättning för mer än 1 200 timmars arbete under ett år (jfr 

rättsfallet NJA 1993 s. 237). Det saknas enligt hovrätten fog för att mer generellt 

tillämpa en sådan begränsning som tingsrätten angav.  

 

Förhöjt timarvode 

 

Några försvarare har begärt s.k. förhöjt timarvode med hänvisning till att uppdraget i 

princip tog hela deras arbetstid i anspråk och att detta förde med sig att deras 

möjligheter att ta på sig andra uppdrag under perioden var mycket begränsade. Vissa 

försvarare har begärt förhöjt arvode under den period då huvudförhandlingen ägde 

rum, medan andra begärt sådant arvode även för den tid de läste förundersökningen.  

 

Som redan nämnts ska ersättning för arbete bestämmas med utgångspunkt i den 

tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med 

tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer. Timersättningen får 

avvika från timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget 

utförts med eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det.  

 

Målet var som nämnts inledningsvis synnerligen omfattande och krävde genomgång av 

ett stort material. Huvudförhandlingen pågick i ca åtta månader. Flertalet åtalspunkter 

hade beröringspunkter, bl.a. genom att åklagarna åberopade bevisning som hade bäring 

på flera skilda åtalspunkter. Bundenheten av ett sådant mål måste anses ha fört med sig 

ekonomiska åverkningar på respektive försvarares advokatverksamhet i övrigt. Såväl 

det löpande arbetet som möjligheten att behålla andra klienter och få nya uppdrag 

måste nämligen rimligen ha påverkats. Under sådana omständigheter är det enligt 

hovrätten befogat att en försvarare tillerkänns en högre ersättning än vad som skulle 

följa av timkostnadsnormen.    
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Hovrätten anser, till skillnad från Justitiekanslern, att förutsättningarna i det här fallet 

är sådana att förhöjd ersättning inte bör begränsas till den totala förhandlingstiden i 

målet, utan även omfatta perioden för inläsning av förundersökningen. De försvarare 

som hade anledning att ta del av hela eller stora delar av förundersökningsmaterialet 

måste nämligen ha satt av så mycket tid åt denna uppgift att det tog hela deras arbetstid 

i anspråk. Enligt hovrättens mening bör nämnda period räknas från den 30 november 

2011 då förundersökningen delgavs slutligt.  

 

Höjningen av arvodet bör i överensstämmelse med ovan nämnda 1993 års rättsfall 

beräknas till ca en tredjedel av den tillämpliga timkostnadsnormen.  

 

Två offentliga försvarare för samma tilltalad  

 

Thomas Martinson och Tobias Enochson var offentliga försvarare för Jonas Falk, 

medan Sven Severin och Solveig Sörlien var offentliga försvarare för Harriette 

Broman.  

 

Vad gäller bedömningen av skäligheten av kostnadsanspråk när två offentliga 

försvarare förordnats för samma person anser hovrätten i likhet med Justitiekanslern att 

det bör göras en samlad bedömning av om försvararnas anspråk på ersättning för 

arbete sammantaget framstår som rimlig sett utifrån hela försvararuppdragets art och 

omfattning.  

 

Martin Särman 

 

Martin Särman har begärt ersättning för 1 614 timmars arbete, varav 1 570 timmar med 

förhöjt arvode. Han har vidare begärt ersättning enligt en särskild kostnadsräkning som 

gavs in till tingsrätten efter att huvudförhandlingen hade avslutats. I den räkningen 

begärde han ersättning för 31 timmars arbete och en timmes tidsspillan jämte 

ersättning för utlägg.  
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Tingsrätten tillerkände Martin Särman ersättning för 1 000 timmars arbete, varav 200 

timmar med förhöjt arvode. Tingsrätten angav att Martin Särmans huvudman, Tony 

Edlund, kom in sent i utredningen och berördes under endast en mindre del av åtalet 

(åtalspunkten 4) samt att Martin Särman inte hade förklarat varför hans närvaro var 

nödvändig samtliga de förhandlingsdagar han deltog eller varför hans uppdrag krävt 

inläsning i den omfattning han påstod. Tingsrätten angav vidare att Martin Särmans 

yrkande om ersättning med förhöjt arvode inte var rimligt med hänsyn till 

omfattningen av hans försvararuppdrag. Tingsrättens angav när det gäller den ovan 

nämnda särskilda räkningen att det inte fanns sådana mycket speciella skäl som torde 

krävas för att tillerkänna Martin Särman ersättning i den delen.   

 

Martin Särman har beträffande inläsningen av förundersökningen anfört i huvudsak att 

Tony Edlund var misstänkt för brott i samråd med Jonas Falk och Andreas Niklasson 

och att det därför var nödvändigt att studera material i förundersökningen som inte 

bara tog sikte på Tony Edlund. När det gäller yrkandet om ersättning med förhöjt 

arvode har han anfört att det avser tiden den 30 november 2011– den 16 april 2012 då 

han läste förundersökningen och under huvudförhandlingsperioden till den 14 

december 2012. Hans möjligheter att under denna tid arbeta med andra ärenden var 

starkt begränsad. Anspråket enligt den kompletterande kostnadsräkningen avsåg bl.a. 

arbete som lagts ned på material som kom fram först efter att förhandlingen avslutats 

och hade bäring på en begäran i tingsrätten om att återuppta huvudförhandlingen.  

 

Hovrätten anser att Martin Särmans arbete med att läsa förundersökningen ska ersättas 

och att anspråket i den delen är skäligt. Martin Särman ska därför tillerkännas 

ersättning enligt sitt yrkande avseende 520 timmars inläsning. 

 

I Martin Särmans anspråk ligger vidare ersättning för 1 050 timmars arbete avseende 

biträde vid huvudförhandling under 55 huvudförhandlingsdagar, innefattande allt 

förberedelsearbete inför förhandlingen, löpande genomgångar, analyser, skrifter, 

möten, förhör och överläggningar med huvudmannen m.m.  
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Den tid som Martin Särman deltog vid huvudförhandlingen uppgår till ca 440 timmar. 

Detta betyder att hans anspråk i övrigt i denna del avser ersättning för drygt 600 

timmar. Enligt hovrätten är detta inte en skälig tidsåtgång och arbetsredogörelsen ger 

inte stöd för en annan slutsats. Skälig ersättning, utöver förhandlingstiden, bör i stället 

bestämmas till motsvarande 300 timmars arbete.  

 

Martin Särmans anspråk avseende två timmars jourtid, 22 timmars arbete tiden  

den 10 juni–30 november 2011 samt 20 timmars avslutande åtgärder är skäligt och ska 

ersättas.   

 

Enligt hovrätten kan Martin Särmans uppdrag inte anses ha omfattat ett heltidsarbete 

under drygt ett års tid. När väl huvudförhandlingen hade inletts måste han ha haft 

möjlighet att överblicka arbetet på så sätt att vissa andra uppdrag kunde genomföras 

under denna tid. Uppdraget kan vidare – bl.a. med hänsyn till att han på heltid i drygt 

fyra månader tagit del av stora delar av förundersökningen – rimligen inte ha krävt 

inläsning inför förhandling i den utsträckning som han hävdat. Skälig ersättning med 

förhöjt arvode ska därför motsvara 600 timmars arbete.  

 

Martin Särman har rätt till ersättning för det arbete m.m. som han lagt ned enligt den 

kompletterande kostnadsräkningen. Det begärda beloppet är skäligt.   

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Martin Särman ska tillerkännas ersättning för 

1 335 timmars arbete, varav 600 timmar med förhöjt arvode och två timmar enligt taxa 

för häktningsförhandling, jämte ersättning för tidsspillan och utlägg enligt den 

kompletterande kostnadsräkningen.  

 

Thomas Martinson 

 

Thomas Martinson var jämte Tobias Enochson förordnad som offentlig försvarare för 

Jonas Falk. Thomas Martinson har begärt ersättning i enlighet med vad han yrkade vid 
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tingsrätten, dvs. ersättning för 2 856 timmars arbete, varav 1 800 timmar med förhöjt 

arvode och ersättning för utlägg. Han har i hovrätten förklarat att han inte begär 

ersättning enligt den kompletterande kostnadsräkningen som han gav in till tingsrätten.  

 

Justitiekanslern har yrkat att hovrätten ska bestämma Thomas Martinsons ersättning 

till motsvarande 1 700 timmars arbete, varav 568 timmar med förhöjt arvode. 

Justitiekanslern har gjort gällande att Thomas Martinson i hovrätten åberopat vissa nya 

omständigheter utan att särskilda skäl för detta föreligger och hävdat att dessa 

omständigheter inte ska tillåtas.  

 

Tingsrätten tillerkände Thomas Martinson ersättning för 2 100 timmars arbete, varav  

1 200 timmar med förhöjt arvode. Tingsrätten satte ned Thomas Martinsons anspråk på 

ersättning för utlägg med 25 000 kr, vilket avsåg två utlandsresor. Tingsrätten hade 

synpunkter bl.a. på Thomas Martinsons processföring och ansåg att hans anspråk 

skulle sättas ned i betydande mån. 

 

Justitiekanslern har anfört bl.a. följande. Thomas Martinsons kostnadsräkning har så 

allvarliga brister att den inte ger någon ledning när det gäller att fastställa skälig 

ersättning för arbete. Eftersom kostnadsräkningen är undermålig måste anspråkets 

skälighet i stället avgöras utifrån vad som är rimligt med hänsyn till uppdragets art och 

omfattning och med ledning av det material som finns tillgängligt. En faktor som 

därvid bör vägas in vid bedömningen är den tid som Thomas Martinson lade ned på 

andra uppdrag under den tid då han även sagt sig ha lagt ned omfattande tid på det 

aktuella uppdraget. Thomas Martinsons uppdrag som offentlig försvarare i andra mål 

förefaller ha varit av en sådan omfattning att det kan sättas i fråga om han lagt ned 

uppgivet arbete avseende nu aktuellt försvararuppdrag. I vart fall medför omfattningen 

av hans uppdrag i övriga mål att det bör sättas ifråga att bundenheten av det nu aktuella 

målet ska anses ha gått ut över hans övriga advokatverksamhet. Det finns därför skäl 

att sätta ned den av tingsrätten beslutade ersättningen med förhöjt arvode. Den 

omständigheten att andra försvarare i samma mål tillerkändes ersättning utöver den 
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ordinarie timtaxan utgör i sig inte skäl att godta en höjd ersättning till en försvarare 

som inte lämnat uppgifter som motiverar en sådan höjning.  

 

När det gäller frågan om nya omständigheter i hovrätten har Justitiekanslern anfört 

bl.a. följande. Thomas Martinson har först i hovrätten anfört att han lade ned arbete för 

att utreda åtalstillstånd, den s.k. straffskärpningsregeln och reglerna beträffande dubbel 

straffbarhet samt att han hade omfattande kontakter med Utrikesdepartementet och 

Sveriges ambassad i Colombia. Justitiekanslern har särskilt pekat på att Thomas 

Martinson när det gäller frågan om förhöjt arvode först i hovrätten åberopat och 

utvecklat att han utförde uppdraget med skicklighet.  

 

Enligt 21 kap. 10 a § rättegångsbalken får en offentlig försvarare som överklagat ett 

beslut om ersättning åberopa nya omständigheter till stöd för sitt anspråk i högre 

instans endast om det finns särskilda skäl för det.  

 

Särskilda skäl kan anses föreligga t.ex. när en domstol till stöd för en nedsättning 

åberopar att biträdet varit oskickligt eller försumligt och biträdet inte haft tillfälle att 

argumentera i denna fråga i den lägre instansen. Om nedsättningen motiveras med att 

kostnadsräkningen varit bristfällig, bör däremot möjligheterna att få åberopa nya 

omständigheter vara ytterst begränsade (se prop. 1987/88:73 s. 69). 

 

Hovrätten delar Justitiekanslerns uppfattning i frågan om att Thomas Martinson i 

hovrätten har åberopat nya omständigheter till stöd för sin talan. Det finns, som 

Justitiekanslern framhållit, inte skäl att tillåta dessa i hovrätten. De nya 

omständigheterna ska därför inte tillåtas.  

 

Hovrätten har under rubriken Den rättsliga regleringen angett vilka krav som ställs på 

en kostnadsräkning och på den däri ingående arbetsredogörelsen. Thomas Martinsons 

kostnadsräkning uppfyller inte dessa krav.   
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Thomas Martinsons kostnadsräkning är indelad i två delar, första och andra 

arbetsperioden. Den första arbetsperioden avser 1 056 timmars arbete, som han utförde 

januari 2011 till september 2011. Den andra arbetsperioden avser 1 800 timmars 

arbete, som han utförde efter september 2011 fram till den 14 december 2012. Det 

arbete som utfördes under de olika perioderna har kortfattat beskrivits i 

kostnadsräkningen och med viss ytterligare text i arbetsredogörelsen.  

 

När det gäller den första arbetsperioden, som avser 1 056 timmar, har Thomas 

Martinson anfört att han medverkade vid 16 polisförhör och nio 

häktningsförhandlingar. Dessa uppgifter är de enda konkreta uppgifter hovrätten kan 

utgå ifrån under första arbetsperioden.  

 

Det bör enligt hovrättens uppskattning kvarstå ca 1 000 timmar efter att tid för 

polisförhör och häktningsförhandlingar avräknats. Återstående timmar har Thomas 

Martinson i princip motiverat med många och långa samtal med huvudmannen samt 

två resor till Spanien.  

 

I denna situation får som Justitiekanslern anfört anspråkets skälighet avgöras utifrån 

vad som är rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med ledning av 

det material som finns tillgängligt. Enligt hovrätten bör skälig ersättning för denna 

period motsvara 300 timmars arbete. 

 

Vad gäller den andra arbetsperioden har Thomas Martinson i huvudsak anfört att han 

medverkade vid 71 förhandlingstillfällen, gick igenom förundersökningsmaterialet, 

genomförde 365 telefonsamtal med bl.a. åklagare och Jonas Falk samt besökte den 

sistnämnde på häktet vid omkring 135 tillfällen. Någon exakt tidsåtgång för någon av 

dessa åtgärder har inte angetts.  

 

Hovrätten sätter inte i fråga att detta avsett en period som krävde omfattande arbete 

från Thomas Martinsons sida. Med hänsyn till de specificeringar som Thomas 

Martinson ändå gjort samt en viss uppskattning om hur lång tid det är rimligt att han 
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lade ned på inläsning av förundersökningsmaterialet anser hovrätten att 

ersättningsanspråket avseende den här perioden är skäligt. Enligt hovrätten saknas det 

anledning att sätta ned Thomas Martinsons ersättning med anledning av hans 

processföring.  

 

När det gäller Thomas Martinsons yrkande om ersättning med förhöjt arvode avser det 

den andra arbetsperioden, dvs. från att förundersökningen började delges i september 

2011 till och med sista förhandlingsdagen den 14 december 2012. Enligt Thomas 

Martinsons arbetsredogörelse tog arbetet med det här målet upp merparten av hans 

arbetstid och utgjorde i princip ett heltidsarbete, även om han kunde genomföra vissa 

andra korta uppdrag parallellt. Både möjligheten att hantera redan påbörjade uppdrag 

liksom möjligheten att åta sig nya uppdrag var starkt begränsad och bundenheten hade 

och kommer att ha konsekvenser för advokatverksamheten under tämligen lång tid 

framöver.   

 

Justitiekanslern har anfört att Thomas Martinson bör tillerkännas förhöjt arvode endast 

för den faktiska förhandlingstiden då det med ledning av arbetsredogörelsen inte går 

att bedöma hur mycket arbete som lades ned under den tid som huvudförhandlingen 

inte pågick.  

 

Thomas Martinson har till skillnad från de övriga försvarare som yrkat ersättning med 

förhöjt arvode även för inläsningsperioden begärt sådan ersättning redan från 

september 2011 och inte från november 2011 då förundersökningen delgavs slutligt.  

 

Enligt hovrätten saknas det skäl att tillerkänna Thomas Martinson ersättning med 

förhöjt arvode för tiden innan förundersökningen delgavs i november 2011. Däremot 

finns det skäl att i viss utsträckning tillerkänna honom ersättning med förhöjt arvode 

avseende tiden därefter.  

 

Justitiekanslern har vidare hävdat att Thomas Martinson hade andra uppdrag i sådan 

omfattning att arbetet i det här målet inte kan ha haft karaktären av ett heltidsarbete. 
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Justitiekanslern har i hovrätten lämnat in en redogörelse över de andra uppdrag som 

Thomas Martinson hade under den tid han var förordnad som försvarare i nu aktuellt 

mål.  

 

Thomas Martinson har lagt till att han kunde genomföra vissa andra mera begränsade 

uppdrag parallellt med försvararuppdraget för Jonas Falk, men att det då främst var 

fråga om uppdrag som sedan länge var planerade och inte kunde avsägas.  

 

Enligt hovrätten ger Justitiekanslerns kartläggning av Thomas Martinsons övriga 

uppdrag inte en bild av att det i tiden efter den 30 november 2011 har varit fråga om 

uppdrag i en sådan omfattning som bör utesluta möjligheten att få ersättning med 

förhöjt arvode. Enligt hovrätten är förutsättningarna för att tillerkänna Thomas 

Martinson ersättning med förhöjt arvode uppfyllda. Denna ersättning bör skäligen 

bestämmas till motsvarande 1 600 timmars arbete.   

 

Thomas Martinson har slutligen yrkat ersättning för utlägg avseende två resor till 

Spanien.  

 

Tingsrätten avslog Thomas Martinsons yrkande i denna del och angav att det inte 

framgick av arbetsredogörelsen varför resorna varit nödvändiga.   

 

Enligt hovrätten är de uppgifter som Thomas Martinson lämnat kring resorna 

tillräckliga för att han ska få ersättning för dessa.   

 

Thomas Martinson ska sammanfattningsvis tillerkännas ersättning för 2 100 timmars 

arbete, varav 1 600 timmar med förhöjt arvode. Han ska även tillerkännas ersättning 

avseende utlägg för två resor till Spanien.  
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Ola Salomonsson 

 

Ola Salomonsson har begärt ersättning för 1 110 timmars arbete. Hovrätten noterar att 

Ola Salomonsson gjort en felsummering i sin kostnadsräkning.  

 

Tingsrätten tillerkände Ola Salomonsson ersättning för 900 timmars arbete och angav 

att hans angivna tidsåtgång framstod som tilltagen i överkant. 

 

Ola Salomonsson har anfört att han behövde gå igenom hela förundersökningen 

eftersom hans huvudman, Elisabeth Falk, inledningsvis var misstänkt för grovt 

narkotikabrott och inte endast för den brottslighet som åtalet kom att omfatta, 

nämligen grovt penninghäleri. Under förundersökningen försökte han få klarhet från 

åklagarna vad åtalet skulle komma att ta sikte på. Han fick då beskedet att Elisabeth 

Falk förekommer ”lite överallt” i utredningen.  

 

Den tid som Ola Salomonsson har angett för att ta del av förundersökningen framstår 

som skälig och ska därför ersättas. Av tingsrättens akt framgår att Ola Salomonsson 

närvarade vid 35 huvudförhandlingsdagar. Enligt hovrätten är det begärda 

ersättningsanspråket avseende närvaro vid förhandling skäligt och ska ersättas.  

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Ola Salomonsson ska tillerkännas yrkad 

ersättning. 

 

Solveig Sörlien 

 

Solveig Sörlien var jämte Sven Severin förordnad som offentlig försvarare för 

Harriette Broman. Solveig Sörlien har begärt ersättning för 1 670 timmars arbete och 

full ersättning för sina utlägg.   
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Tingsrätten tillerkände Solveig Sörlien ersättning för 1 200 timmars arbete och avslog 

hennes anspråk avseende utlägg på 5 287 kr för en resa till Spanien. Tingsrätten angav 

att den angivna arbetstiden måste anses ligga för högt.  

 

Solveig Sörlien har anfört att hon arbetade med uppdraget under ca ett år. 

Misstankarna mot Harriette Broman krävde att hon tog del av hela förundersökningen 

och att hon i stor utsträckning, eller 38 dagar, deltog under huvudförhandlingen. När 

det gäller resan till Spanien har Solveig Sörlien anfört att hon åkte dit och träffade ett 

vittne som på grund av ett reseförbud inte fick lämna det landet.  

 

Enligt hovrätten ger Solveig Sörliens arbetsredogörelse stöd för att hon behövt lägga 

ned den tid som hon har yrkat ersättning för. Hennes anspråk framstår utifrån hela 

försvararuppdragets art och omfattning som rimligt. Solveig Sörlien bör vidare 

tillerkännas ersättning för resan till Spanien. Den begärda ersättningen för det är 

skälig.   

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Solveig Sörlien ska tillerkännas yrkad 

ersättning. 

 

Johan Eriksson 

 

Johan Eriksson har begärt ersättning för 1 923 timmars arbete, varav 1 592 timmar 

med förhöjt arvode.   

 

Tingsrätten tillerkände Johan Eriksson ersättning för 1 531 timmars arbete, varav 800 

timmar med förhöjt arvode. Tingsrätten angav att Johan Erikssons ersättning satts ned 

med hänsyn till dennes processföring och att han närvarade under 

huvudförhandlingsdagar då hans huvudman, Andreas Niklasson, inte berördes.  

 

Johan Eriksson har när det gäller anspråket på ersättning med förhöjt arvode anfört att 

detta avser tiden från den 30 november 2011, då slutdelgivning av förundersökningen 
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skedde, till dess huvudförhandlingen avslutades den 14 december 2012. Han har 

motiverat sitt yrkande med att förundersökningsmaterialet och huvudförhandlingens 

omfattning starkt begränsade hans möjligheter att fullgöra andra redan pågående 

uppdrag.  

 

Enligt hovrätten är Johan Erikssons yrkande om ersättning för dels 450 timmars arbete 

under inläsningsperioden, dels sex timmars arbete avseende kontakter med åklagarna 

med anledning av inläsningen, dels en timmes arbete för närvaro vid förhör, skäligt.  

 

Johan Erikssons ersättningsanspråk omfattar 920 timmars arbete under 

huvudförhandlingsperioden, varav ca 310 timmar inställelse vid huvudförhandling. 

Hans anspråk avseende denna period omfattar därutöver ersättning för arbete avseende 

dels 30 timmar för kontakter med andra försvarare i målet, dels 40 timmar för 

förberedelser inför plädering, dels 25 timmar för avslutande arbete.  

 

Det antal timmar som Johan Eriksson lagt ned under inläsningsperioden ligger något 

lägre än övriga försvarare, medan antalet timmar under huvudförhandlingsperioden 

ligger något högre än övriga försvarare. Johan Eriksson har i detta sammanhang pekat 

på att han inte hade möjlighet att ta del av förundersökningen fullt ut inför 

huvudförhandlingen, utan att det delvis fick ske i samband med att 

huvudförhandlingen ägde rum. Hovrätten godtar denna förklaring och anser att Johan 

Eriksson ska tillerkännas ersättning även för yrkat antal timmar under 

huvudförhandlingsperioden. Enligt hovrätten saknas det anledning att sätta ned Johan 

Erikssons ersättning med anledning av hans processföring. Det är vidare motiverat att 

tillerkänna honom ersättning med förhöjt arvode i enlighet med hans yrkande.  

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Johan Eriksson ska tillerkännas yrkad 

ersättning. 
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Esbjörn Svensson 

 

Esbjörn Svensson har begärt ersättning för 1 199 timmars arbete, varav 558 timmar 

med förhöjt arvode. Han har även begärt full ersättning för sina utlägg.   

 

Tingsrätten tillerkände Esbjörn Svensson ersättning för 900 timmars arbete, varav 400 

timmar med förhöjt arvode. Tingsrätten satte ned hans ersättning för utlägg med 

30 000 kr, exklusive mervärdesskatt.   

 

Tingsrätten angav att Esbjörn Svenssons huvudman, Stefan Östh, hade en ganska 

perifer roll i målet, att de faktiska omständigheterna avseende det grova 

penninghäleriet i stort var ostridiga och att det i första hand handlade om en 

uppsåtsbedömning samt att Esbjörn Svensson närvarade vid huvudförhandlingen när 

Stefan Östh inte berördes.  

 

Esbjörn Svensson har när det gäller inläsning av förundersökningen anfört att Stefan 

Östh i december 2010 delgavs misstanke om grovt narkotikabrott, alternativt försök till 

sådant brott. Denna misstanke kvarstod under hela utredningen till dess att 

stämningsansökan gavs in i slutet av mars 2012. Misstankarna mot Stefan Östh 

utökades i november 2011 till att avse även grovt penninghäleri under 2009 och 2010 

där Jonas Falks påstådda grova narkotikabrott 2006 och senare utgjorde s.k. förbrott. 

När det gäller yrkandet om förhöjt arvode har Esbjörn Svensson anfört att det avser 

arbete han utförde under den period då huvudförhandlingen pågick och är föranlett av 

att han inte kunde arbeta fullt ut med andra uppdrag eftersom det saknades tid för att 

disponera förhandlingar, möten och arbete i övrigt.  

 

Enligt hovrätten bör Esbjörn Svensson tillerkännas ersättning motsvarande de timmar 

han lagt ned på att läsa förundersökningen. Enligt vad som framgår av tingsrätten akt 

närvarade han under 50 av 71 förhandlingsdagar. Esbjörn Svensson bör få ersättning 

för den tid han närvarade vid huvudförhandlingen. Som en följd av detta bör han även 

tillerkännas ersättning för sina utlägg i samband med huvudförhandlingen.  
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Hovrätten anser i frågan om förhöjt arvode att det får anses framgå att Esbjörn 

Svenssons möjligheter att åta sig andra uppdrag under huvudförhandlingsperioden var 

avsevärt begränsade, vilket förde med sig ekonomiska konsekvenser för hans 

advokatverksamhet. Han ska därför tillerkännas förhöjt arvode för den perioden.   

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Esbjörn Svensson ska tillerkännas yrkad 

ersättning. 

 

Tobias Enochson 

 

Tobias Enochson var jämte Thomas Martinson förordnad som offentlig förvarare för 

Jonas Falk. Tobias Enochson har begärt ersättning för 2 012 timmars arbete. Han har 

vidare begärt ersättning enligt en särskild kostnadsräkning som gavs in till tingsrätten 

efter att huvudförhandlingen hade avslutats. I den räkningen begärde han tillsammans 

med Thomas Martinson ersättning för 84 timmars arbete jämte ersättning för 

tidsspillan och utlägg.  

 

Tingsrätten tillerkände Tobias Enochson ersättning för 1 200 timmars arbete och angav 

att det yrkade antalet timmar inte framstod som rimligt. Tingsrättens angav när det 

gäller den ovan nämnda särskilda räkningen att det inte fanns sådana mycket speciella 

skäl som torde krävas för att tillerkänna Tobias Enochson ersättning i den delen. 

 

Tobias Enochson har uppgett att hans arbete innebar långa arbetsdagar och att han i 

stort sett inte kunde ta någon semester under 2012. Han läste hela förundersökningen 

jämte en stor del av sidomaterialet och deltog samtliga huvudförhandlingsdagar. 

Anspråket enligt den kompletterande kostnadsräkningen avser bl.a. arbete som han 

lade ned på att studera material som kom fram först efter att förhandlingen hade 

avslutats. Materialet i fråga hade bäring på Jonas Falks begäran i tingsrätten om att 

återuppta huvudförhandlingen. Tobias Enochson och Thomas Martinson har i 

hovrätten förklarat att den sistnämnda räkningen, med undantag för den resa till 
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Göteborg om fyra timmar där Thomas Martinson uttryckligen står angiven i 

kostnadsräkningen, avser arbete som Tobias Enochson lade ned.  

 

Enligt hovrätten ger Tobias Enochsons arbetsredogörelse stöd för att han behövt lägga 

ned den tid som han yrkat ersättning för. Tobias Enochsons anspråk framstår utifrån 

hela försvararuppdragets art och omfattning som rimligt.   

 

Tobias Enochson har rätt till ersättning för det arbete som han lagt ned enligt den 

särskilda kostnadsräkningen. Det begärda beloppet är skäligt. I räkningen framgår 

dock inte hur mycket utlägg och tidsspillan som avser Thomas Martinsons resa till 

Göteborg. Det finns därför anledning att sätta ned ersättningen med dels 2 000 kr för 

utlägg dels ett belopp motsvarande sex timmars tidsspillan.  

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Tobias Enochson, med de undantag som nyss 

nämnts, ska tillerkännas begärd ersättning.  

 

Lennart Campenhausen 

 

Lennart Campenhausen har begärt ersättning för 1 137 timmars arbete, varav 400 

timmar med förhöjt arvode.  

 

Tingsrätten tillerkände Lennart Campenhausen ersättning för 900 timmars arbete, 

varav 400 timmar med förhöjt arvode och angav att den angivna tidsåtgången framstod 

som tilltagen i överkant i förhållande till uppdragets omfattning. Hovrätten noterar att 

tingsrättens beslut rörande ersättning för arbete med förhöjt arvode är beräknat på ett 

högre belopp än vad Lennart Campenhausen yrkat.  

 

Lennart Campenhausen har anfört att det begärda ersättningsanspråket är skäligt. Av 

hans arbetsredogörelse framgår beträffande inläsningen av förundersökningen att 

misstankarna mot hans huvudman, Berit Qwint, inledningsvis omfattade även annan 

brottslighet än den som åtalet kom att omfatta. Det var dessutom svårt att begränsa 
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inläsningen av förundersökningen eftersom det saknades en utförlig 

innehållsförteckning i denna.  

 

Enligt hovrätten framstår det antal timmar som Lennart Campenhausen begärt 

ersättning för avseende inläsning av förundersökningen, i jämförelse med övriga 

försvarare och med hänsyn till misstankarna mot Berit Qwint, som något hög. Lennart 

Campenhausens arbetsredogörelse tillsammans med de däri angivna skälen för varför 

tiden för inläsning blev så omfattande ger dock stöd för att han behövde lägga ned den 

tid som han begär ersättning för.  

 

Sammanfattningsvis anser hovrätten att Lennart Campenhausen ska tillerkännas 

begärd ersättning.  

_________ 

 

Hovrätten tillåter att beslutet får överklagas (se 54 kap. 3 § tredje stycket andra 

meningen rättegångsbalken). 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A.  

Överklagande senast 2013-12-27.  

 

 

 

Lina Gruvhagen 

Protokollet uppvisat/ 
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Anteckning



 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR                                                     

 

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att 

skriva till Högsta domstolen. 

 

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha 

kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det 

överklagade avgörandet. 

 

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken 

eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. 

 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett 

överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd 

endast om 

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) 

att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller 

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns 

grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets 

utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller 

grovt misstag. 

 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 

 

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning 

samt dag för avgörandet och målnummer), 

 

3. den ändring i avgörandet som yrkas, 

 

4. varför avgörandet ska ändras, 

 

5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd 

ska meddelas, 

 

6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges 

handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad 

delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen 

om någon överklagar avgörandet dit. 

Bilaga A


