Regler for mægling og mediation ved Voldgiftsnævnet
Vedtaget af Voldgiftsnævnet den 31. august 2015

Mægling og mediation har til formål at sikre en
kvalificeret, hurtig og fleksibel løsning af tvister
om bygge- og anlægsopgaver gennem en mægler
eller mediator med faglig indsigt, primært enten af
teknisk, økonomisk eller juridisk karakter.

mediator, og som har generel erfaring på byggeog anlægsområdet.
Stk. 2. Mediator er upartisk og uafhængig.
Mediator rådgiver eller repræsenterer ikke nogen
af parterne.

Forskellen mellem de to konflikthåndteringsløsninger findes i kapitel 1 og 2. De procesuelle
regler er i øvrigt stort set ensartede.

Stk. 3. Mediator leder mediationsprocessen som
forhandlingsleder og bistår parterne med at
klarlægge tvistepunkterne, parternes holdninger
og interesser og bistår derefter parterne med selv
at nå en løsning af tvisten, som parterne finder
tilfredsstillende. Mediator har ingen myndighed
til at træffe afgørelse i parternes tvist og
fremkommer ikke med forligsforslag. Mediator
giver således ikke juridisk, økonomisk eller
teknisk rådgivning/vurdering, hverken til parterne
i fællesskab eller individuelt.

Anvendelse af Voldgiftsnævnets regler om
mægling eller mediation kan enten være aftalt i
bygge- eller anlægskontrakten eller være aftalt,
efter at tvisten er opstået. Reglerne kan bringes i
anvendelse både før og efter opgavens aflevering.
Kapitel 1. Mægling
§ 1. Voldgiftsnævnet kan som mægler udpege en
person, der gennem sin uddannelse og
erhvervsmæssige baggrund er kvalificeret som
mægler, og som har erfaring på det område,
tvisten vedrører.

Stk. 4. Parterne kan dog i forløbet aftale, at sagen
overgår til processen for mægling, jf. § 1.
Mediator kan fortsætte i rollen som mægler, hvis
parterne og mediator er enige herom. Hvis
parterne anmoder nævnet om at udpege en anden
mægler, behandles sagen som en ny sag i
Voldgiftsnævnet.

Stk. 2. Mægler er upartisk og uafhængig. Mægler
rådgiver eller repræsenterer ikke nogen af
parterne.

Stk. 5. Mediator kan ikke fortsætte som
voldgiftsmand i samme tvist efter forgæves
mediation.

Stk. 3. Mægler kan fremkomme med
mæglingsforslag og give sin vurdering af sagen,
herunder af juridiske, økonomiske og tekniske
forhold. Mægler har dog ingen myndighed til at
træffe afgørelse i parternes tvist, jf. dog § 12.

Kapitel 3. Sagens opstart og udpegning
§ 3. Anmodning om mægling eller mediation efter
Voldgiftsnævnets regler stiles til Voldgiftsnævnet
ved email og skal indeholde oplysning om

Stk. 4. Mægler kan ikke fortsætte som
voldgiftsmand i samme tvist efter forgæves
mægling, jf. dog § 12.

a) sagens parter,
b) parternes adresse, telefonnummer og
emailadresse,
c) aftalen eller en bekræftelse fra begge
parter om anvendelse af processen,
således at Voldgiftsnævnet kan sikre, at

Kapitel 2. Mediation
§ 2. Voldgiftsnævnet kan som mediator udpege en
person, der gennem sin uddannelse og
erhvervsmæssige baggrund er kvalificeret som
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der er enighed om mægling eller
mediation efter Voldgiftsnævnets regler
herom, og
d) en kort redegørelse om tvisten, der sætter
Voldgiftsnævnet i stand til at finde en
egnet mægler eller mediator.

undtagelsesvist måtte finde, at den pågældende
skønnes uegnet.

Stk. 2. Hvis der, jf. stk. 1, litra c, ikke er modtaget
en underskrevet aftale og alene en bekræftelse fra
den ene part, anmoder Voldgiftsnævnet den anden
part om en bekræftelse. Bekræftelsen kan
indsendes til nævnet som en email, og modtages
denne ikke, foretager nævnet sig ikke videre.

Stk. 5. Parterne modtager sammen med oplysning
om udpegningen af mægler eller mediator, jf. stk.
1 eller 2, et CV for den pågældende og en timesats
for honoraret samt oplysninger om gebyr og
serviceafgift til Voldgiftsnævnet for sagens
behandling.

§ 4. Sammen med Voldgiftsnævnets bekræftelse
på sagens opstart fastsætter nævnet en frist på 5
arbejdsdage for indbetaling af et depositum, som
fastsat med udgangspunkt i nævnets faste takster.
Hver af parterne betaler halvdelen af dette
depositum, medmindre andet aftales. Beløbet skal
dække sædvanligt honorar til mægler eller
mediator, udgifter til lokaleleje, kopi, transport
o.l. samt
gebyr
og
serviceafgift
til
Voldgiftsnævnet.

Stk.
6.
Voldgiftsnævnet
indhenter
en
habilitetserklæring fra mægler eller mediator,
hvorved den pågældende erklærer at være habil i
forhold til hver af parterne og fortsat at ville være
det, og henleder evt. parternes opmærksomhed på
faktiske forhold eller øvrige omstændigheder, som
kunne rejse spørgsmål om eventuel inhabilitet i
forhold til parterne. Erklæringen kan sendes til
Voldgiftsnævnet som en email.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet kan efter ønske fra
parterne udpege mere end én mægler eller
mediator.

Stk. 7. Parternes begrundede indsigelse mod
mægler eller mediator skal være modtaget i
Voldgiftsnævnet senest 3 arbejdsdage efter
udpegningen. Indsigelsen kan enten være
begrundet i manglende kvalifikationer, inhabilitet
eller hvis der af andre berettigede grunde er
manglende tillid til den pågældende.

Stk. 2. Såfremt Voldgiftsnævnet undervejs i
processen skønner, at det oprindeligt indbetalte
depositum ikke er tilstrækkeligt til at dække de
forventede samlede omkostninger, jf. § 13, stk. 1,
anmoder Voldgiftsnævnet parterne om at
indbetale et yderligere beløb inden en af
Voldgiftsnævnet nærmere fastsat frist.

Kapitel 4. Procesregler
Stk. 3. Processen kan ikke påbegyndes, før
depotet er indbetalt, og en påbegyndt behandling
kan standses, hvis et yderligere beløb ikke er
indbetalt inden udløbet af den angivne frist.

§ 6. Der føres en protokol i sagen ved afholdte
møder, herunder telefonmøder mv., der efter hvert
møde sendes til parterne med email.

§ 5. Hvis der er anmodet om mægling, udpeger
Voldgiftsnævnet en egnet mægler, jf. kriterierne i
§ 1, senest 5 arbejdsdage efter, at anmodningen er
modtaget i nævnet.

Stk. 2. I protokollen indføres oplysninger om de i
sagen afholdte møder, herunder telefonmøder mv.
Der angives tid og sted for mødet, de i mødet
deltagende
personer
samt
resultatet
af
forhandlingerne, herunder om der er opnået en
aftale, eller om processen har været forgæves.
Indholdet af de førte forhandlinger og
begrundelsen for processens afslutning anføres
ikke i protokollen.

Stk. 2. Hvis der er anmodet om mediation,
udpeger Voldgiftsnævnet en egnet mediator, jf.
kriterierne i § 2, senest 5 arbejdsdage efter, at
anmodningen er modtaget i nævnet.
Stk. 3. Parterne kan i enighed stille forslag om en
bestemt mægler eller mediator, der udpeges af
Voldgiftsnævnet, medmindre Voldgiftsnævnet

Stk. 3. Hvis der sker overgang fra mediation til
mægling, jf. § 2, stk. 4, skal dette anføres i
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protokollen, der derefter sendes til begge parter
for at sikre en fælles forståelse af det aftalte.

Stk. 3. Mægler kan alene holde fællesmøder med
sagens parter og ikke separate møder med hver
part.

Stk. 4. Er der aftalt en anden fordeling af
omkostningerne end anført i § 13, skal dette
ligeledes anføres i protokollen, der derefter sendes
til begge parter for at sikre en fælles forståelse af
det aftalte.

Stk. 4. Mediator er bemyndiget til at holde både
fællesmøder og separate møder med sagens parter.
Når der holdes møder med parterne hver for sig,
informeres den anden part herom, og det aftales
under mødet, hvilke informationer mediator kan
viderebringe til den anden part.

§ 7. Mægler/mediator og parterne forpligter sig
over for hinanden til at behandle oplysninger, som
fremkommer under sagens behandling, som
fortrolige, medmindre andet aftales. Parterne
forpligter sig således til ikke at videregive
oplysninger fra sagens behandling, som ikke
hidrører fra parten selv, medmindre andet følger
af lovgivningen.

§ 9. Mægler eller mediator fastlægger i samråd
med parterne, hvordan sagen skal oplyses under
processen, herunder ved forklaringer fra sagens
parter og ved dokumenter.
Stk. 2. Mægler eller mediator kan på et hvilket
som helst tidspunkt under processen anmode
parterne om oplysninger, som efter dennes skøn er
nødvendige.

Stk. 2. Såfremt mæglingen eller mediationen ikke
resulterer i en løsning af tvisten, forringer sagen
ikke parternes retsstilling.

Stk. 3. Andre end sagens parter kan, hvis parterne
er enige om det, deltage i mødet med oplysninger
eller sagkyndige vurderinger. Omkostninger
forbundet med en sådan tredjemands deltagelse i
mødet dækkes af parterne i henhold til §§ 4 og
13.

Stk. 3. Dokumenter og redegørelser m.v.
udarbejdet i forbindelse med processen er
udarbejdet uden præjudice for en eventuel senere
voldgift eller retssag. Parterne forpligter sig til
ikke senere at fremlægge eller kræve fremlagt
sådant materiale.

Kapitel 5. Sagens afslutning og afregning
Stk. 4. Parterne har ikke adgang til mæglers eller
mediators noter og kan ikke senere kræve
vidneforklaring af den pågældende.

§ 10. Processen skal søges bragt til afslutning
inden 15 arbejdsdage efter udpegningen af mægler
eller mediator. Mægler eller mediator kan træffe
beslutning om fortsættelse af processen, hvorved
der fastsættes en ny frist for afslutning af
forhandlingerne.

Stk. 5. Mægler/mediator må ikke have med den
pågældende tvist at gøre ud over mæglingen
og/eller mediationen, medmindre parterne aftaler
andet, herunder jf. § 12. Dette gælder også efter
sagens afslutning.

§ 11. Processen afsluttes ved,

§ 8. Mægler eller mediator planlægger i samråd
med parterne processens forløb og fastsætter bl.a.
en dato for et møde om sagen. Mægler eller
mediator aftaler med parterne, hvem der møder,
og hvorvidt der gives møde med eller uden
rådgivere.

1) at parterne har nået et forlig,
2) at mægler eller mediator meddeler parterne, at
yderligere mægling eller mediation ikke har nogen
udsigt eller vil være uforsvarlig,
3) at parterne ikke er nået frem til et forlig inden
for en eventuel frist, eller

Stk. 2. Parterne kan lade sig bistå af advokat eller
anden rådgiver efter eget valg, medmindre andet
aftales i forbindelse med fastlæggelse af det
enkelte møde.

4) at en af parterne meddeler, at processen skal
afbrydes.
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Stk. 2. I mæglingssager udfærdiger mægleren
parternes aftale, såfremt der opnås en løsning på
tvisten. Aftalen underskrives af parterne.
Stk. 3. I mediationssager bistår mediator med
formulering af parternes aftale, såfremt der opnås
en løsning på tvisten, men denne udfærdiger ikke
selve aftalen. Det er ikke mediators opgave at
påse, at de aftaler parterne indgår, er i
overensstemmelse med gældende ret, eller at en
aftale er i overensstemmelse med det udfald, en
kendelse eller dom i sagen eventuelt måtte få.
§ 12. I mæglingssager kan Voldgiftsnævnet efter
anmodning fra parterne, og hvis mægler ikke
modsætter sig dette, uanset det i § 1, stk. 2 og 3,
anførte, udpege den pågældende som eneste
voldgiftsdommer med henblik på, at der afsiges
voldgiftskendelse. Såfremt kendelsen ønskes i
overensstemmelse med det aftalte, betales der
ikke nyt gebyr til Voldgiftsnævnet, mens
voldgiftsretten honoreres efter anvendt tid.
§ 13. Honoraret til mægler eller mediator
fastsættes af Voldgiftsnævnet efter medgået tid
efter den timesats, der anvendes i den konkrete
sag, jf. § 5, stk. 5. Herudover dækkes evt.
omkostninger til lokaleleje, kopi, transport o.l.
samt gebyr og serviceafgift til Voldgiftsnævnet
for administration af sagen.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udarbejder en opgørelse
over de samlede omkostninger, når sagen er
afsluttet, og giver parterne skriftlig meddelelse
herom. Omkostningerne deles lige imellem
parterne, medmindre andet aftales mellem
parterne. Parterne hæfter solidarisk for det beløb,
der overstiger det indbetalte depositum.
Stk. 3. Hver af parterne afholder i enhver
henseende sine egne omkostninger.
Reglerne er gældende fra den 1. oktober 2015
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