Voldgiftssager
Gebyrer og afgifter for sager indgået efter 1. januar 2015^ (opdateret 1.1.2016)
Omkostninger
Voldgiftsret
C-sag
Gebyr til nævnet for sagens opstart
Serviceafgift til nævnet

Honorar

Tillæg pr. udmeldte skønsmand *
Tillægserklæring
Omberammelsesafgift **
Lokaleleje pr. dag ***
Stort lokale/flere små lokaler
Lille lokale eller ½ dag i stort lokale
Eksterne mødefaciliteter

5.000
Fastsættes efter en procentsats i forhold til den
samlede sagsgenstand, jf. vejledning herom.
Min. 2.000 kr.
Dommerhonorar fastsættes med udgangspunkt
i den samlede sagsgenstand, jf. vejledning
herom
5.000
1.000
5.000
7.000
3.500
Efter regning

Deponering for omkostninger ved sagens
opstart (øges efter behov) ****

40.000

Prisreduktion
Hvis sagen stoppes af parterne senest 30
Ingen serviceafgift
dage efter modtagelse i nævnet, eller det
Forudsætter, at der er givet meddelelse herom.
meddeles senest 30 dage efter modtagelse,
Kan maksimalt sættes i bero i 3. måneder.
at der pågår forligsforhandlinger.
Hvis sagen afvises af nævnet pga.
formalitet.
Hvis sagen stopper pga. manglende
indbetaling af depot.
Hvis sagen stoppes af parterne senest 30
dage efter svarskrift (adcitationssvarskrift).
Dvs. i perioden 31 dage efter sagens
modtagelse til 30 dage efter svarskrift.

Hvis afgørelsen træffes af sekretariatet ingen
serviceafgift. Fuld afgift, hvis afgørelsen træffes
af retten.
Ingen serviceafgift
½ serviceafgift (dvs. perioden fra 30 dage efter
modtagelse og til 30 dage efter modtagelse af
svarskrift). Fristen på de 30 dage kan suspendes
i op til 3 mdr. pga. forligsforhandlinger, hvis der
er givet meddelelse herom. Kan maksimalt
sættes i bero i 3 mdr. Maks. 75.000 kr.

^

Gælder også for syn og skøn i gamle C-sager, hvor første anmodning om syn og skøn/tillægserklæring først fremsættes i 2015

*

Vedrører tilfælde, hvor begæringen om syn og skøn sker samtidig med eller efter opstart af voldgiftssagen (C-sag)

**

Omberammelsesafgift tages alene ved omberammelse af en mundtlig forhandlingen og tages ikke, såfremt
omberammelsen er begrundet i voldgiftsrettens eller nævnets forhold. Tages førsy når omberammelse er påbegyndt.
Hvis parterne er enige om omberammelse, deles udgiften til denne afgift ved afregningen.

***

Aflysning af nævnets mødelokaler skal ske med mindst 30 dages varsel. Ved eksterne mødefaciliteter gælder
udbyders aflysningsregler.

**** Depotet på min. 40.000 kr. er fastlagt på baggrund af en voldgiftsret med én dommer for sager under 500.000 kr.
I andre tilfælde vil depotet blive fastlagt efter sagens genstand og ud fra forventninger til sagens udgifter, herunder
hvis der indgår syn og skøn.
***** I forbrugersager kræves der hverken gebyr eller depot, hvis sagen frafaldes fordi forbruger fravælger voldgift.
Det forudsætter dog, at det sker inden for de i startbrevet givne 14 dage.

