Regler for beslutning om stillet sikkerhed
2018
Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

Stk. 3. Voldgiftsnævnet kan i særlige tilfælde stille krav
om eller tillade, at skriftligt materiale sendes i fysisk
form.

§ 1. Følgende regler finder anvendelse, hvis parterne har
vedtaget AB 18, ABT 18 og AB Forenklet (i det
følgende under ét benævnt AB), eller hvis parterne på
anden måde har aftalt, at deres tvister skal afgøres ved
beslutning om stillet sikkerhed ved Voldgiftsnævnet.

Stk. 4. Klagers bilag skal være fortløbende nummereret
(1, 2 etc.), mens indklagedes bilag skal være fortløbende
litreret (A, B etc.). Det skal angives, hvilke dele af
bilagsmaterialet parten vil påberåbe sig.

Stk. 2. En beslutning om stillet sikkerhed er voldgift
omfattet af voldgiftsloven.

Stk. 5. Voldgiftsnævnet kan fastsætte nærmere
retningslinjer for digital
kommunikation og
bilagshåndtering.

Stk. 3. I forbrugeraftaler er en aftale om beslutning om
stillet sikkerhed ikke bindende for forbrugeren, hvis
aftalen er indgået, før tvisten er opstået.

Kapitel 4
Sagens behandling

Kapitel 2
Sagens anlæg

§ 5. Parterne skal behandles lige, og hver part skal have
fuld lejlighed til at fremføre sin sag inden for rammerne
af dette regelsæt.

§ 2. En sag om beslutning om stillet sikkerhed anlægges
ved at indgive anmodning til Voldgiftsnævnet om
beslutning om stillet sikkerhed.
Stk. 2. En sag om beslutning om stillet sikkerhed kan
kun iværksættes, hvis tvisten er omfattet af de i AB
anførte forhold, der kan behandles ved en sådan
beslutning.
Stk. 3. Anmodningen skal fremsendes i overensstemmelse med de krav, der er angivet i AB i forbindelse
med ønske om udbetaling af stillet sikkerhed.
§ 3. En sag om beslutning om stillet sikkerhed kan ikke
iværksættes, hvis der mellem parterne verserer en sag
om hurtig afgørelse eller voldgift om det forhold, der
begrunder kravet.

Kapitel 3
Kommunikation
§ 4. Anmodning om beslutning om stillet sikkerhed
anses for indgivet på det tidspunkt, hvor
Voldgiftsnævnet har modtaget den. Det samme gælder
øvrige indlæg.
Stk. 2. Al korrespondance, indlæg og bilag i sagen skal
sendes digitalt til Voldgiftsnævnet med digital kopi til
øvrige parter.

§ 6. Den sagkyndige behandler sagen i overensstemmelse med dette regelsæt, parternes eventuelle aftale og
i øvrigt på den måde, som den sagkyndige finder
hensigtsmæssig under hensyn til parternes ønsker.
§ 7. Anmodningen om sagkyndig beslutning skal være
ledsaget af følgende oplysninger:
a) angivelse af sagens parter, herunder parternes
navne,
CVR-nr.,
adresse,
e-mail
og
telefonnummer,
b) oplysning om aftalegrundlaget,
c) en kort redegørelse for sagen med oplysning om
kravet, herunder størrelse og specifikation af de
krævede udbetalinger, og om begrundelse for
kravet,
d) nødvendige dokumenter, som kravet støttes på,
herunder sikkerhedsstillelsen og den skriftlige
anmodning om udbetaling, nedskrivning eller
ophør, jf. bestemmelser i AB herom, og
e) eventuelle ønsker til antal af sagkyndige og deres
kvalifikationer.
Stk. 2. Modparten skal oplyse eventuelle ønsker til antal
af sagkyndige og deres kvalifikationer senest 3
arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen om
beslutning om stillet sikkerhed.
§ 8. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere sagkyndige
efter høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.
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Stk. 2. Der udpeges som udgangspunkt en faglig
sagkyndig, men hvis tvistens art og karakter tilsiger det,
kan der udpeges en juridisk sagkyndig eller både en
faglig sagkyndig og en juridisk sagkyndig. En
sagkyndig kan kun undtagelsesvist udpeges blandt
medlemmerne
af
Voldgiftsnævnets
juridiske
dommerkollegium.

Stk. 4. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som led i
sagen.

Stk. 3. Indsigelser mod en sagkyndigs kvalifikationer
og/eller habilitet skal indgives inden den i stk. 1 nævnte
høringsfrist. Hvis parten først senere bliver bekendt med
det forhold, der begrunder indsigelsen, skal indsigelsen
indgives straks derefter.

Stk. 6. Den sagkyndige kan rådføre sig med
Voldgiftsnævnet om juridiske spørgsmål.

Stk. 4. En sagkyndig skal i forbindelse med
udpegningen og under sagens behandling straks oplyse
om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om
vedkommendes upartiskhed eller uafhængighed.
§ 9. Modparten skal afgive et svar senest 10 arbejdsdage
efter at have modtaget anmodningen om beslutning om
stillet sikkerhed.
Stk. 2. Modpartens svar skal indeholde følgende oplysninger:
a) modpartens påstand, en eventuel supplerende
kort redegørelse for tvisten samt begrundelse for
påstanden og
b) nødvendige dokumenter, som modparten støtter
påstanden på.
Stk. 3. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5
arbejdsdage efter at have modtaget modpartens indlæg.
Stk. 4. Hvis ganske særlige omstændigheder taler
afgørende for det, kan Voldgiftsnævnet forlænge
fristerne eller tillade afgivelse af ét yderligere indlæg fra
hver side. Anmodning herom skal indgives senest 3
arbejdsdage efter modtagelsen af modpartens indlæg.

Stk. 5. Der kan ikke under sagen gennemføres mundtlig
forhandling med afhøring og procedure, idet
beslutningen træffes på grundlag af det skriftlige
materiale og eventuel besigtigelse.

§ 11. Hvis en part ikke bidrager til sagens oplysning eller
fremme eller undlader at svare inden de fastsatte frister,
træffer den sagkyndige beslutning på det foreliggende
grundlag.
§ 12. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i stedet for
at træffe beslutning om stillet sikkerhed henvise parterne
til at anlægge voldgiftssag efter AB, hvis den
sagkyndige vurderer, at sagen ikke er egnet til
beslutning om stillet sikkerhed.
Stk. 2. Hvis sagen overgår til voldgift, jf. stk. 1, kan den
sagkyndige efter parternes fælles ønske fortsætte som
voldgiftsdommer.
§ 13. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde træffe
afgørelse om, at udbetaling til entreprenører og til
bygherrer, der ikke er en offentlig bygherre eller en
almen boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse.
§ 14. Voldgiftsnævnet påser om betingelserne for
behandling af tvisten ved Voldgiftsnævnet er overholdt
og træffer om nødvendigt afgørelse herom.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet træffer afgørelse om
habilitetsindsigelser,
andre
indsigelser
mod
udpegningen af en sagkyndig og om processuelle tvister
mellem parterne i forbindelse med sagens behandling.

§ 10. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.

Stk. 3. Hvis parterne er enige om det, kan
Voldgiftsnævnet
udmelde
et
medlem
af
Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium til at
træffe afgørelse, som omhandlet i stk. 1 og 2.

Stk. 2. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel på mindst 5
arbejdsdage. Den sagkyndige søger at finde et for
parterne passende tidspunkt inden for 10 arbejdsdage.
Den sagkyndige kan om nødvendigt give parterne
valget mellem tre alternative tidspunkter og fastsætte
besigtigelsen til ét af disse. Kan en part ikke deltage på
det fastsatte tidspunkt, må vedkommende deltage ved
stedfortræder.

Stk. 4. Imødekommes en indsigelse mod en udpeget
sagkyndig ikke, kan den part, der har gjort indsigelse,
anmode domstolene om at afgøre, om indsigelsen skal
tages til følge. Anmodningen skal indgives til
domstolene inden 30 kalenderdage efter, at parten har
modtaget
meddelelse
om
afgørelsen.
Mens
anmodningen behandles af domstolene, kan den
sagkyndige, mod hvem der er gjort indsigelse, fortsætte
behandlingen af sagen og træffe afgørelse.

Stk. 3. Under besigtigelsen kan den sagkyndige søge
faktuelle forhold afklaret, og parterne kan besvare
eventuelle spørgsmål fra den sagkyndige.

Stk. 5. Afgørelse efter denne bestemmelse træffes på
skriftligt grundlag, medmindre Voldgiftsnævnet
beslutter, at forholdet skal behandles på et møde,
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eventuelt under forsæde af et medlem
Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium.

af

rettelsen foretages inden 5
modtagelsen af anmodningen.

arbejdsdage

efter

Kapitel 5
Sagens afslutning

Stk. 2. Den sagkyndige kan af egen drift rette fejl, som
nævnt i stk. 1, inden 3 arbejdsdage efter, at beslutningen
er truffet.

§ 15. Senest 10 dage efter at den sagkyndige har
modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel
besigtigelse, træffer den sagkyndige beslutning om, i
hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet
med bestemmelse om, hvem der skal betale
omkostningerne ved sagens behandling, jf. § 22, samt
eventuelle regreskrav vedrørende omkostninger, jf. § 22,
stk. 3.

Stk. 3. En part kan inden 10 arbejdsdage efter
modtagelsen af beslutningen anmode Voldgiftsnævnet
om, at den sagkyndige afsiger en tillægsbeslutning om
krav, der er fremsat under sagen, men som ikke er
behandlet i beslutningen. Øvrige parter høres herom.
Hvis den sagkyndige finder anmodningen berettiget,
skal den sagkyndige træffe tillægsbeslutningen inden 10
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

Stk. 2. Beslutningen skal indeholde oplysninger om
sagens skriftlige materiale, herunder indlæg og bilag, og
om en eventuel besigtigelse, herunder hvornår den har
fundet sted, hvem der har givet møde, og hvad der er
passeret. Beslutningen skal endvidere angive parternes
påstande, resultat samt de grunde, som beslutningen
bygger på.
Stk. 3. Beslutningen skal være skriftlig, dateret og
underskrevet af den sagkyndige.
Stk. 4. Beslutningen sendes til Voldgiftsnævnet, der
sender den videre til sagens parter.
Stk. 5. I tilfælde af uenighed mellem flere sagkyndige,
træffes beslutningen efter stemmeflertallet. Hvis
stemmerne står lige, afgiver hver sagkyndig sit
standpunkt og henviser sagen til behandling efter
reglerne om voldgift efter AB.
§ 16. Sagen afsluttes
a)
b)
c)
d)

med den sagkyndiges afgørelse efter § 15,
ved forlig mellem parterne,
med den sagkyndiges afgørelse efter stk. 2, eller
ved manglende indbetaling af depot efter § 19.

Stk. 2. Den sagkyndige træffer desuden afgørelse om
sagens afslutning, hvis
a) anmodningen om beslutning om stillet sikkerhed
frafaldes,
b) parterne aftaler at afslutte sagen, eller
c) den sagkyndige henviser parterne til at anlægge
voldgiftssag, jf. § 12, stk. 1.
§ 17. En part kan inden 10 arbejdsdage efter
modtagelsen af beslutningen anmode Voldgiftsnævnet
om, at den sagkyndige retter regnefejl, skrivefejl eller
lignende i afgørelsen. Øvrige parter høres herom. Hvis
den sagkyndige finder anmodningen berettiget, skal

Stk. 4. Den sagkyndige kan om nødvendigt forlænge
fristerne i stk. 1, sidste pkt., og stk. 3, sidste pkt.
§ 18. En beslutning om stillet sikkerhed har, som en
voldgiftskendelse, bindende virkning for sagens parter.
Beslutningen har ligeledes bindende virkning for
garanten.
Stk. 2. En beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed
skal opfyldes af garanten senest 3 arbejdsdage efter, at
parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om
beslutningen.
Stk. 3. En beslutning om nedskrivning eller ophør af
stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at den
er truffet.
Stk. 4. Beslutningen kan indbringes for voldgift senest 8
uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved
voldgiftskendelse endelig afgørelse om tvisten. I
tilfælde af indbringelse skal voldgiftsretten gøres
bekendt med beslutningen.
Stk. 5. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden
fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig.
Stk. 6. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende
virkning, medmindre beslutningen angår nedskrivning
eller ophør af stillet sikkerhed, og voldgiftsretten træffer
anden bestemmelse.

Kapitel 6
Sikkerhedsstillelse og sagens omkostninger
§ 19. Den part, der har anmodet om en beslutning om
stillet sikkerhed, skal betale depot for alle omkostninger
ved sagens behandling, jf. § 22.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om
depotets størrelse og kan senere forhøje depotet. Depotet
skal indbetales efter påkrav fra Voldgiftsnævnet.
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Stk. 3. Undlader den, der har anmodet om beslutning om
stillet sikkerhed, at indbetale et opkrævet depot, afvises
sagen.
§ 20. Den sagkyndige skal påse, at det indbetalte depot
under hele sagens forløb er tilstrækkelig til at dække
samtlige de med sagens behandling forbundne
omkostninger.
Stk. 2. Den sagkyndige skal underrette Voldgiftsnævnet,
hvis det viser sig, at det indbetalte depot ikke er
tilstrækkeligt.

Kapitel 8
Vedtagelse og ikrafttræden
§ 27. Reglerne er vedtaget den 17. december 2018 af
Voldgiftsnævnets bestyrelse i overensstemmelse med
Voldgiftsnævnets statut (2017).
§ 28. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019 og finder
fra denne dato anvendelse for sager om beslutning om
stillet sikkerhed, der indbringes for Voldgiftsnævnet
efter denne dato.

§ 21. Den sagkyndige honoreres på grundlag af anvendt
tid i henhold til Voldgiftsnævnets vejledning for
beregning af honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter
størrelsen af den sagkyndiges honorar.
§ 22. Voldgiftsnævnet udarbejder en opgørelse over
omkostningerne ved sagens behandling, herunder den
sagkyndiges honorar, gebyrer og afgifter til
Voldgiftsnævnet samt eventuelle øvrige afholdte
udgifter.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet afholder de i stk. 1 nævnte
omkostninger af det indbetalte depot og afregner over
for parten.
Stk. 3. Parterne hæfter solidarisk for omkostningerne
ved sagens behandling uden hensyn til, hvem der efter
beslutningen skal betale omkostningerne, eller til om
beløbet overstiger det indbetalte depot. Hvis en af
parterne som følge af den solidariske hæftelse kommer
til at betale mere, end han skulle efter beslutningen, har
den pågældende krav på regres fra den, der skulle have
betalt.
§ 23. Hver af parterne afholder selv egne omkostninger.
§ 24. Fastsættelsen af omkostninger til sagens behandling kan af en part indbringes særskilt for domstolene
inden 30 kalenderdage efter, at parten modtog
meddelelse om omkostningerne. Hvis omkostningerne
nedsættes, får nedsættelsen også virkning for en part,
som ikke har indbragt spørgsmålet for domstolene.

Kapitel 7
Forskellige bestemmelser
§ 25. Hverken den sagkyndige, Voldgiftsnævnet, dets
ansatte eller medlemmer af Voldgiftsnævnets juridiske
dommerkollegium kan gøres ansvarlige for nogen
handling eller undladelse i forbindelse med sagens
behandling eller beslutning.
§ 26. Sagen behandles i fortrolighed.
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