
REGLER 

• Regler for udmeldelse af skønsmænd ved  
Voldgiftsnævnet (2008) - A-sager

• Regler for voldgiftsbehandling (2010) §17 - C-sager

• Retsplejelovens kapitel 19 i sager ved domstolene - 
B-sager

VEJLEDNINGER OG LITTERATUR 

• Vejledning for skønsmænd (2008)

• Vejledning for syn og skøn i praksis (2003)

• Erik Hørlyck, Syn og Skøn, 5. udgave

• Frederik Bue Johnsen, Syn og skøn i  
praksis, 2016

Samtlige regler og vejledninger findes på  
Voldgiftsnævnets hjemmeside.

KONTAKT OS, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL 

Voldgiftsnævnet 
Vesterbrogade 2 B, 3. sal 
1620 København V

Tlf. 33 13 37 00 
voldgift@voldgift.dk 
www.voldgift.dk
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Huskeliste for skønsmænd
FAGLIGHED 

1. Krav til kompetencer er meget høje 

2. Det er muligt at have en medskønsmand og at ind-
drage en ekspert på enkelte spørgsmål efter aftale 
med parterne

GOD ADFÆRD 

3. Afgiv og overhold tidsmæssigt og økonomisk over-
slag og giv meddelelse til parterne og VBA om ufor-
udsete ændringer

4. Påbegynd ikke sagsbehandling, før udpegning er sket, 
og depositum indbetalt

5. Du har tavshedspligt, men må gerne sparre med dit 
netværk om sagens faglige forhold

6. Giv oplysninger vedr. habilitet (ingen interessesam-
menfald og ingen tætte relationer)

7. Kommuniker altid med alle parter i sagen samtidigt

8. Forhold dig neutralt over for parterne

FORBEREDELSE 

9. Sæt dig grundigt ind i sagens materiale

10. Forstå baggrunden for sagen og de stillede spørgs-
mål – og spørg evt. ind til forståelsen under skøns-
forretningen

11. Indkald alle parter til skønsforretning/registrerings-
forretning 

12. Der er mulighed for at fastlægge mødetidspunktet, 
§7 og §17 i VBA regler, ved problemer med at finde 
en dato (foreslå 2-5 datoforslag)

SKØNSFORRETNING 

13. Tag mødeledelsen og lav referat

14. Spørg gerne ind til fakta og formuleringer, men brems 
usaglig meningsudveksling

15. Giv ikke forhåndstilkendegivelser og besvar kun 
spørgsmål i selve skønserklæringen

ERKLÆRING 

16. Læs spørgsmålene nøje og svar kun på det, der spør-
ges om

17. Besvar spørgsmålene efter bedste evne og overbe-
visning

18. Fremsend erklæring til Voldgiftsnævnet eller dom-
stolene/advokater (B-sager)

ØKONOMI 

19. Fremsend og opdel faktura i forhold til spørgsmåls-
stiller til VBA (i B-sager til advokat)

20. A conto afregninger sker som udgangspunkt ikke – 
udlæg kan betales løbende

21. Virksomhed som skønsmand er momspligtig – over 
50.000 kr. p.a.

22. Tjek om du er forsikret for dit virke som skønsmand

http://voldgift.dk/syn-og-skon
mailto:voldgift%40voldgift.dk?subject=
http://voldgift.dk

