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Første 30 dage

Ingen serviceafgift

30 dage efter svarskrift er 
modtaget

½ serviceafgift (max. 
75.000 kr.)

Frem til sagens 
afslutning  (uanset om 
gennemført eller forlig)

Fuld serviceafgift 

 
Dato: 15. december 2015  

 

 

Orientering om justeringer af Voldgiftsnævnets prisstruktur pr. 1. januar 2016 

 

Den 1. januar 2015 trådte en ny prisstruktur i kraft i Voldgiftsnævnet. I lyset af de erfaringer, der 

er draget i løbet af det første år, har Voldgiftsnævnet besluttet at justere prisstrukturen på enkelte 

punkter både i forhold til prislejet og fortolkning af den eksisterende ordning.   

 

Sager om syn og skøn (A-sager) 

 

Det indledende depot for omkostninger ved sagens behandling nedsættes fra 40.000 kr. til 30.000 

kr. Skønsindstævntes indledende depot fastsættes til 20.000 kr. Hvis der allerede tidligt i sagen 

foreligger oplysning om evt. højere udgifter til skønsmandens honorar mv., fastsættes depotet i 

overensstemmelse hermed. Det indledende depot nedjusteres som udgangspunkt ikke.   

 

Sager hvor der stilles en skønsmand i forslag (B-sager) 

 

Gebyret skal være indbetalt, før sagen startes op. For gebyret stilles én skønsmand i forslag.  Hvis 

der sker indsigelse som følge af inhabilitet eller manglende/forkerte kvalifikationer hos den 

foreslåede skønsmand, stilles yderligere en skønsmand i forslag for samme gebyr. Hvis 

Voldgiftsnævnet ikke er enig i en indsigelse, herunder også i forhold til berettigelsen af 

skønsmandens honoraroverslag, anmodes parterne om at oplyse om rettens stillingtagen. Hvis 

parterne, uagtet at hverken nævnet eller retten er enig i indsigelsen, eller ikke ønsker at afvente 

rettens stillingtagen, tages et yderligere gebyr på 2.000 kr.      

 

Voldgiftssager (C-sager) 

 

I sager, der forliges eller på anden vis opgives eller afvises inden for de første 30 dage efter 

sagens anlæg, betales alene gebyr og ikke serviceafgift. Det forudsætter, at meddelelse herom 

sendes skriftligt til nævnet inden for de 30 dage. Fristen på 30 dage kan suspenderes i op til 3 

måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.   

 

Når der opkræves serviceafgift, beregnes denne altid som minimum til 2.000 kr., dvs. at udgiften 

til nævnets behandling af sagen sammen med gebyret på 5.000 kr. altid vil være minimum 7.000 

kr.  

 

½ serviceafgift gælder i sager, der forliges eller på anden vis opgives eller afvises, tidligt i 

forløbet, dvs. indtil 30 dage efter modtagelse af svarskrift. Denne periode gælder således fra 30 

dage efter sagens anlæg og indtil 30 dage efter modtagelse af svarskrift. De 30 dage kan 

suspenderes i op til 3 måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår 

forligsforhandlinger. ½ serviceafgift opkræves med et maksimum på 75.000 kr. 
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Tillæg for opstart af en sag om syn og skøn under en voldgiftssag, herunder både ved udmeldelse 

af (ny) skønsmand og for evt. yderligere erklæringer, gælder også i voldgiftssager anlagt før 1. 

januar 2015, hvis første anmodning om syn og skøn/ny skønsmand eller tillægserklæringer først 

er fremsat/fremsættes efter 1. januar 2015.  

 

Sagkyndig beslutning (G-sager) 

 

Gebyr på 5.000 skal være indbetalt, før sagen startes op. Depot på 30.000 kr., dvs. depot til 

dækning for serviceafgift på 3.000 kr. og honorar til den sagkyndige, opkræves ved udmeldelse 

af den sagkyndige. Tillæg ved udmeldelse af en yderlig sagkyndig nedjusteres fra 4.000 kr. til 

3.000 kr.  

 

Serviceafgiften bortfalder, hvis sagen forliges eller på anden vis opgives eller afvises inden for 

de første 30 dage efter sagens anlæg. Det forudsætter, at meddelelse herom sendes skriftligt til 

nævnet inden for fristen på de 30 dage. Fristen på de 30 dage kan suspenderes i op til 3 måneder 

ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger. Tilsvarende gælder ved 

afvisning på grund af manglende depotindbetaling.  

 

Afsluttes sagen inden for 30 dage med en sagkyndig beslutning, opkræves fuld serviceafgift.   

 

Mægling, mediation og uformel bedømmelse (Q-, P- og H-sager) 

 

Gebyret fastsættes til 5.000 kr. Maksimumbeløbet for de 3 promille af sagens genstand vil for 

sager indkommet efter den 1. januar 2016 blive hævet fra 6.000 kr. til 10.000 kr. Serviceafgiften 

bortfalder, hvis sagen forliges eller på anden vis opgives eller afvises inden for de første 30 dage 

efter sagens anlæg. Det forudsætter, at meddelelse herom sendes skriftligt til nævnet inden for 

fristen på de 30 dage. Tilsvarende gælder ved afvisning på grund af manglende depotindbetaling. 

 

Alene i sager om mægling og mediation kan der ske modregning af gebyr og afgift i mæglings- 

eller mediationssagen, hvis sagen måtte overgå til en voldgiftssag.     

  

Afsluttes sagen inden for 30 dage med mægling, mediation eller uformel bedømmelse, opkræves 

fuld serviceafgift.   

 

 


