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Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift i voldgiftssager 
 

Vedtaget af Voldgiftsnævnet  

den 15. november 2010 og den 27. november 2014
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A. Voldgiftsrettens honorar (sagsgenstand til og med 6 mio. kr.)   

 

1. I sager, hvori der medvirker 3 voldgiftsdommere, beregnes det samlede honorar med 

udgangspunkt i følgende tabel og i forhold til de samlede påstande (sagens genstand):  

 

  

  Nedre øvre 

0 100.000 0 15.000 

100.001 200.000 15.001 30.000 

200.001 500.000 30.001 45.000 

500.001 1.000.000 45.001 75.000 

1.000.001 2.000.000 75.001 125.000 

2.000.001 6.000.000 125.001 300.000 

 

2. I sager, hvori der medvirker 5 voldgiftsdommere, forhøjes honoraret forholdsmæssigt i 

forhold til ovennævnte udgangspunkt.  

 

3. I sager, hvori der medvirker 1 voldgiftsdommer, er udgangspunktet for beregningen af 

honoraret en vurdering af, hvad der efter sagens karakter og omfang samt det medgåede 

tidsforbrug skønnes at være et rimeligt arbejdsvederlag, inden for en samlet ramme, der 

også dækker gebyr og serviceafgift til nævnet og omkostninger til lokaler, fortæring mv.  

 

I tilfælde, hvor sagens genstand er under 500.000 kr., udgør honoraret til voldgiftsretten 

som udgangspunkt mellem 10.-15.000 kr., hvis forhandlingen kan begrænses til én dag. 

Der opkræves i disse sager et depot på 40.000 kr. 

 

I tilfælde, hvor sagens genstand overstiger 500.000 kr., beregnes honoraret som 1/3 af det 

beregnede honorar i henhold til punkt 1.    

 

4. I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling er under det 

normale eller forventelige, herunder i forbindelse med forlig, formalitetsprøvelser og 

delkendelser, nedsættes det samlede honorar i tabellen ovenfor i lyset af bl.a. tidsforbrug,  

tidspunktet for forlig og kompleksiteten af sagen. 

  

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det 

normale eller forventelige, kan honoraret forhøjes med indtil en tredjedel. Ved 

vurderingen heraf indgår tilsvarende principper som anført i nedenfor i afsnit B, punkt 2 - 

4.  

 

 

                                                           
1 Afsnit A og B er vedtaget af Voldgiftsnævnet den 15. november 2010 og gælder for alle voldgiftssager med virkning 

fra den 1. januar 2011. Afsnit C er vedtaget af nævnet den 27. november 2014 og gælder alene for sager indkommet 

fra og med den 1. januar 2015. Justeret i forhold til minimumafgift til nævnet 1. januar 2016. 
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B. Voldgiftsrettens honorar i større sager (sagsgenstand over 6 mio. kr.)  

 

I sager, hvor sagsgenstanden overstiger 6 mio. kr., og/eller hvor voldgiftsretten har 

beregnet det samlede honorar til voldgiftsrettens medlemmer til et beløb, der overstiger 

300.000 kr., fremsender voldgiftsrettens formand en indstilling til Voldgiftsnævnet til 

godkendelse. (Beløbet reguleres hvert 5. år under henvisning til pris- og lønudviklingen). 

 

Følgende skal fremgå af indstillingen: 

 

1. Antallet af deltagende voldgiftsdommere. 

 

2. Et skøn over voldgiftsrettens samlede arbejde med sagen med angivelse af varigheden 

af hovedforhandlingen og eventuelle forberedende møder, herunder telefonmøder. 

 

3. Sagens værdi, omfang og karakter. 

 

4. Sagens forløb, herunder tidspunktet for sagens begyndelse og afslutning og måden, 

hvorpå sagen afsluttes. 

 

5. En redegørelse for honorarberegningen under hensyntagen til de under 1-4 nævnte 

omstændigheder. 

 

C.      Voldgiftsnævnets serviceafgift (sager indkommet fra 1. januar 2015) 

 

Ud over et opstartsgebyr på 5.000 kr. opkræver Voldgiftsnævnet en serviceafgift for 

administration af sagen, der beregnes som en procentsats af sagens genstand efter 

følgende tabel:  

 

Sagsgenstand – kr.   %  

Op til og med 500.000  0,5 (dog minimum 2.000 kr) 

500.001 - 1.000.000  2,0  

1.000.001 - 3.000.000  2,3  

3.000.001 - 6.000.000  2,5  

6.000.001 - 10.000.000  2,3  

10.000.001 - 30.000.000  0,5 

 

Beregningsmodel: 

Af de første 500.000 beregnes ½ % (dog minimum 2.000 kr).  

Af den del, der ligger mellem 500.000 og 1 mio. kr., tillægges 2 %.   

Af den del, der ligger mellem 1 og 3 mio. kr., tillægges 2,3 %.  

Af den del, der ligger mellem 3 og 6 mio. kr., tillægges 2,5 %.  

Af den del, der ligger mellem 6 og 10 mio. kr., tillægges 2,3 %.  

Af den del, der ligger mellem 10 og 30 mio. kr., tillægges 0,5 %.   

 

Den vejledende omkostningsberegner på www.voldgift.dk kan med fordel anvendes.  

 

Serviceafgiften bortfalder, hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse 

i nævnet. Serviceafgiften nedsættes med 50 %, hvis sagen forliges/hæves senest 30 dage 

efter afgivelse af svarskrift (adcitationssvarskrift).   

 

For sager over 30 mio. kr. afregnes serviceafgiften konkret med udgangspunkt i en 

serviceafgift på 1 %. Taksten i disse sager vil ligge i nogenlunde samme størrelsesorden, 

som det er tilfældet efter den tidligere ordning. Sekretariatet kan kontaktes herom.  

http://www.voldgift.dk/

