Regler for uformel bedømmelse
Vedtaget af Voldgiftsnævnet den 31. august 2015

Reglerne for uformel bedømmelse kan anvendes
under alle stadier af et bygge- og anlægsprojekt og
anvendes for hurtigt at få en kvalificeret og
uvildig vurdering af enhver type tvist for dermed
at undgå, at en tvist eskalerer og for at kunne
komme videre med arbejdet. Anvendelse af
reglerne kan enten være aftalt i bygge- eller
anlægskontrakten eller være aftalt, efter at tvisten
er opstået, ligesom reglerne kan bringes i
anvendelse både før og efter entreprisens
aflevering.

Stk. 2. Parternes navne, adresse, telefonnummer
og emailadresse skal desuden angives.
§ 4. Voldgiftsnævnet udpeger en egnet bedømmer
inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen og orienterer parterne om
bedømmerens kvalifikationer. Parterne gives i den
forbindelse oplysning om regelgrundlaget,
nævnets gebyr, og hvilken timesats der finder
anvendelse ved fastsættelsen af honoraret til
bedømmeren sammen med et foreløbigt estimat
for bedømmerens forventede tidsforbrug.

§ 1. Hvis der er enighed om anvendelse af
Voldgiftsnævnets regler for uformel bedømmelse
kan en part i en entrepriseaftale anmode
Voldgiftsnævnet om at udpege en bedømmer til at
fremkomme med en tilkendegivelse om tekniske,
økonomiske, administrative eller juridiske
spørgsmål, som opstår imellem parterne.

Stk. 2. Der kan med parternes samtykke udpeges
flere bedømmere. Bedømmeren kan om
nødvendigt inddrage nødvendig ekspertviden på
enkelte punkter, hvorved udpegelse af flere
bedømmere kan undgås.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet beslutter, om evt.
indsigelser mod den udpegede bedømmers
kvalifikationer og habilitet kan tages til følge.

§ 2. Voldgiftsnævnet kan som bedømmer udpege
en person, der gennem sin uddannelse og
erhvervsmæssige baggrund er fagligt kvalificeret
og har høje faglige standarder, herunder gennem
erfaring med opgaver som dommer, faglig
dommer, sagkyndig eller skønsmand ved
Voldgiftsnævnet mv.
Stk. 2. Bedømmeren kan ikke udpeges som
voldgiftsdommer, mægler eller mediator i en
efterfølgende sag om samme spørgsmål,
medmindre parterne i enighed anmoder herom.

§ 5. Parterne har pligt til at stille sikkerhed for alle
udgifter, som bedømmelsen skønnes at ville
andrage, herunder gebyr og serviceafgift til
Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved
bedømmelsen.
Voldgiftsnævnet
træffer
bestemmelse om sikkerhedens størrelse. Der vil
sædvanligvis
blive
forlangt
samme
sikkerhedsstillelse af begge parter. Sikkerheden
stilles straks.

§ 3. Parterne stiler anmodningen til
Voldgiftsnævnet med email sammen med en
henvisning til aftalegrundlaget og en kort
redegørelse for de spørgsmål, der ønskes bedømt.
Hver part kan eventuelt indgive sin egen
redegørelse, men der skal ikke medsendes bilag
mv.

§ 6. Bedømmeren undersøger de rejste spørgsmål
på den måde og i det omfang, bedømmeren - i
samråd med parterne - finder fornødent.
Bedømmeren fastlægger behovet for evt.
dokumentation eller andet materiale, som parterne
er forpligtet til at fremsende, og den form der
måtte ønskes.
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Stk. 2. Bedømmeren beslutter, om der findes
behov for en besigtigelse eller et møde, eller om
sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag.
Bedømmeren orienterer på dette tidspunkt
parterne
om
tidspunktet
for,
hvornår
bedømmelsen ventes at foreligge. Dette skal som
udgangspunkt ske inden for 20 arbejdsdage efter,
at bedømmeren er udpeget.

§ 9. Bedømmelsen, jf. § 8, stk. 1, er ikke bindende
for parterne.
Stk. 2. Bedømmelsen har ingen betydning for
eventuelle retslige afgørelser, herunder en
efterfølgende voldgiftssag, og heller ikke for
parternes retsstilling i øvrigt.
§ 10. Honorar for bedømmelsen beregnes ud fra
anvendt tid og fastsættes tillige med sagens øvrige
omkostninger af Voldgiftsnævnet. Efter indstilling
fra bedømmeren bestemmer Voldgiftsnævnet
tillige fordelingen af omkostningerne mellem
parterne. For betalingen af den samlede udgift
hæfter parterne solidarisk uden hensyn til,
hvorledes
udgifterne
er
fordelt
ved
Voldgiftsnævnets bestemmelse, eller om beløbet
måtte overstige den stillede sikkerhed. Den af
parterne, der herved muligt kommer til at betale
for den anden, har da regres til denne.

§ 7. Bedømmeren vurderer spørgsmålene ud fra
sin bedste overbevisning om, hvad han ud fra
gældende regler og de indgåede aftaler finder
rigtigt. Bedømmeren skal ikke søge at mægle
mellem parterne og skal ikke komme med
mæglingsforslag.
§ 8. Bedømmeren afslutter sit hverv med en
mundtlig tilkendegivelse på et møde, hvor
parterne er repræsenteret. Parterne kan dog
anmode om en kort skriftlig tilkendegivelse uden
sagsfremstilling mv., der som udgangspunkt bør
foreligge inden 5 arbejdsdage.

Reglerne er gældende fra den 1. oktober 2015

Stk.
2.
Efter
omstændighederne
kan
tilkendegivelsen gå ud på, at spørgsmålene ikke
har kunnet besvares eller må henvises til retslig
afgørelse.
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