Dato: 21. december 2019

Orientering om justeringer af Voldgiftsnævnets prisstruktur pr. 1. januar 2019
Voldgiftsnævnet fik den 1. januar 2015 en ny prisstruktur, der blev justeret pr. 1. januar 2016,
jf. særskilte notater herom. Voldgiftsnævnet har fundet anledning til på ny at justere
prispolitikken pr. 1. januar 2019.
For alle verserende sager gælder den prispolitik, der var gældende, da sagen blev anlagt, bortset
fra nedennævnte lempelser vedr. lokaleleje og serviceafgift i voldgiftssager (C-sager).
2015/2016 prisstrukturen gælder fortsat for sager, der anlægges på baggrund af AB-92 og efter
regler for udmeldelse af skønsmænd (VBA skønsregler 2008), regler for voldgiftsbehandling
(VBA-voldgiftsregler 2010) og regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v.
(1993).
I de nye almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed (i det følgende benævnt AB18) lægges der op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer, der er søgt
afspejlet i Voldgiftsnævnets nye procesregler af 17. december 2018. Voldgiftsnævnet har
derfor besluttet, at det også skal søges afspejlet i prispolitikken for sager anlagt i medfør af de
nye 2018 procesregler.
Parterne kan aftale at anvende de nye 2018 procesregler fremfor tidligere regelsæt og dermed
opnå fordelene ved den nye prispolitik.
Når Voldgiftsnævnet har opnået bedre viden om, i hvilket omgang disse nye 2018 procesregler
vil blive anvendt, vil der blive taget stilling til, om det nuværende prisleje kan dække
omkostningerne ved sagernes behandling. Det vil også blive overvejet, om den nye prisstruktur
evt. kunne anvendes for alle nye sager, uanset hvilket VBA-regelsæt der finder anvendelse.
Lokaleleje
Prisen for lokaleleje nedsættes for alle sager fra den 1. januar 2019.
For et stort lokale vil lokalelejen være 5.000 kr. pr. dag og 2.500 kr. pr. dag for et lille lokale
eller flere små lokaler i mediationssager.
Aflysning af Voldgiftsnævnets mødelokaler skal ske med mindst 30 dages varsel. Hvis sagen
omberammes, og et lokale lejes på ny, betales for faktisk brug, dvs. ikke for den/de aflyste
mødedag(e), hvis der skulle være sket betaling herfor. Hvis sagen ikke gennemføres på et
senere tidspunkt, betales for den/de aflyste mødedag(e). Ved anvendelse af eksterne
mødefaciliteter gælder udbyders aflysningsregler.
Voldgiftssager (C-sager)
Første 30 dage
Kun gebyr
Ingen serviceafgift

Frem til dagen for
modtagelse af duplik

Frem til sagens afslutning
Fuld serviceafgift (max. 200.000 kr.
ved forlig/ophør 4 uger før
hovedforhandlingen

½ serviceafgift (max.
100.000 kr.)
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For at lette fastlæggelsen af tidspunktet for overgangen fra ½ serviceafgift til fuld serviceafgift
har Voldgiftsnævnet besluttet, at der alene skal betales ½ serviceafgift, hvis der senest samtidig
med fristen for afgivelse af duplik gives meddelelse om, at sagen er forligt eller stoppes af
andre grunde. Samtidig sættes et maksimum på 100.000 kr. for ½ serviceafgift.
Efter afgivelse af duplik, eller hvis der i øvrigt afsiges kendelse i sagen m.v., betales fuld
serviceafgift. Hvis sagen forliges eller stoppes af parterne senest 4 uger før
hovedforhandlingen, sættes dog et maksimum på fuld serviceafgift på 200.000 kr.
Når der opkræves serviceafgift, vil udgiften til nævnets behandling af sagen (gebyr og
serviceafgift) altid være minimum 7.000 kr. I sager efter 2015/2016 prisstrukturen har
serviceafgiften således et minimum på 2.000 kr., da gebyret er 5.000 kr.
Sager med anvendelse af 2018 procesreglerne
2015/2016 prisstrukturen og fremgangsmåden ved fastsættelse af størrelsen af depot bevares,
men der ændres i størrelsen af gebyrer og afgifter for sager, hvor de nye 2018 procesregler
finder anvendelse.
I alle sagstyper vil gebyret være på 3.000 kr. Gebyret skal fortsat betales, uanset om sagen
opgives, herunder også inden for kort tid. Gebyr for forslag til en skønsmand i sager ved de
civile domstole m.v. er fortsat på 2.500 kr.
Serviceafgiften for de nye tvisteløsningsmodeller i AB-18, dvs. sager der anlægges i medfør af
regler for mediation og mægling, beslutning om stillet sikkerhed og hurtig afgørelse, vil være
2.000 kr. uanset sagens karakter og omfang.
For sager, der anlægges efter regler for syn og skøn, vil serviceafgiften fortsat være 5.000 kr.,
hvilket indebærer, at den samlede betaling til nævnet som udgangspunkt vil være 8.000 kr. For
tillægserklæringer opkræves et gebyr på 2.500 kr. pr. erklæring.
For sager, der anlægges efter regler for voldgift, vil serviceafgiften som minimum være 4.000
kr., således at udgiften til nævnets behandling af sagen sammen med gebyret fortsat vil være
minimum 7.000 kr. I sager om forenklet voldgift er den samlede udgift til nævnets behandling
7.000 kr. i sager med en sagsgenstand op til 1 mio. kr. Procentsatsen i forhold til den samlede
sagsgenstand, der anvendes som udgangspunkt i øvrige sager, er uændret.
Da AB-18 lægger op til en sammenhæng mellem de forskellige tvisteløsningsmodeller, tager
prispolitikken i et vist omfang højde herfor.
Dette gælder i forhold til overførelse af depot fra en sagstype til en anden, og evt. udskydelse af
afregning indtil, der er en afklaring af den videre proces. Hvis f.eks. en mediation afbrydes af
en hurtig afgørelse, jf. reglerne herom, betales kun gebyr i den ene sag. Hvis der f.eks. efter en
forgæves mediation senere anlægges en voldgiftssag om samme tvist, vil gebyret blive
modregnet. Dette gælder dog ikke, hvis der efter en hurtig afgørelse eller sagkyndig beslutning
iværksættes en voldgiftssag om samme tvist.
Voldgiftsnævnet vil forsøge at sikre smidige løsninger i forhold til forvaltningen af ovennævnte
prisstruktur. Der er en oversigt for den nye 2019 prisstruktur for hver enkelt sagstype på
Voldgiftsnævnets hjemmeside under fanebladet sagsomkostninger.
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