Regler for mediation og mægling
2018
Kapitel 1
Almindelige bestemmelser
§ 1. Følgende regler finder anvendelse, hvis parterne har
vedtaget AB 18, ABR 18, ABT 18, AB Forenklet og
ABR Forenklet (i det følgende under ét benævnt AB),
eller hvis parterne på anden måde har aftalt, at deres
tvister skal løses ved mediation eller mægling ved
Voldgiftsnævnet.
Stk. 2. Mediation og mægling har til formål at løse en
tvist ved forlig.

Kapitel 2
Sagens anlæg
§ 2. En sag om mediation eller mægling anlægges ved at
indgive anmodning til Voldgiftsnævnet om mediation
eller mægling.

Stk. 3. Mediator giver ikke juridisk, økonomisk eller
teknisk rådgivning, hverken til parterne i fællesskab eller
individuelt, og træffer ikke afgørelse i parternes tvist.
Stk. 4. Mediator kan holde separate møder med sagens
parter, såfremt parterne er enige herom.
Stk. 5. Parterne kan aftale, at sagen overgår til mægling.
Mediator kan fortsætte i rollen som mægler, hvis parterne
og mediator er enige herom.
Stk. 6. Mediator kan ikke fortsætte som voldgiftsdommer
i samme tvist efter forgæves mediation. Mediator kan
dog efter anmodning fra parterne udpeges som
voldgiftsdommer alene med henblik på at stadfæste et
forlig i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår, jf.
12. stk. 5.

Kapitel 4
Mægling

Stk. 2. Anmodningen kan tillige indgives af en
voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist.

§ 5. Mægler leder mæglingsprocessen.

§ 3. En sag om mediation eller mægling kan først
iværksættes, når parterne har gennemført en aftalt
forhandlingsprocedure om tvisten.

Stk. 2. Mægler kan fremsætte forligsforslag. Mægler kan
vejlede parterne om det sandsynlige udfald og
usikkerheden ved en eventuel afgørelse af tvisten.

Stk. 2. Mediation eller mægling kan ikke iværksættes,
hvis der mellem parterne verserer en sag om hurtig
afgørelse om samme tvist, eller hvis en part har indgivet
anmodning om en sådan sag senest 10 arbejdsdage efter,
at der er anmodet om mediation eller mægling.

Stk. 3. Mægler giver ikke juridisk, økonomisk eller
teknisk rådgivning, hverken til parterne i fællesskab eller
individuelt, og træffer ikke afgørelse i parternes tvist.

Stk. 3. Mediation eller mægling kan ikke iværksættes,
hvis der om samme tvist verserer en sag om beslutning
om stillet sikkerhed.
Stk. 4. Parterne er forpligtet til at medvirke til at
gennemføre proceduren for mediation eller mægling.

Kapitel 3
Mediation
§ 4. Mediator leder mediationsprocessen.
Stk. 2. Mediator bistår parterne med at klarlægge deres
tvistepunkter, holdninger og interesser samt med selv at
nå en løsning af tvisten ved forlig. Mediator fremsætter
ikke forligsforslag. Mediator vejleder ikke parterne om
det sandsynlige udfald eller usikkerheden ved en
eventuel afgørelse af tvisten.

Stk. 4. Mægler kan holde separate møder med sagens
parter, såfremt parterne er enige herom.
Stk. 5. Mægler kan ikke fortsætte som voldgiftsdommer
i samme tvist efter forgæves mægling, medmindre
parterne anmoder herom.

Kapitel 5
Kommunikation
§ 6. Anmodning om mediation eller mægling anses for
indgivet på det tidspunkt, hvor Voldgiftsnævnet har
modtaget den.
Stk. 2. Al korrespondance, indlæg og bilag i sagen skal
sendes digitalt til Voldgiftsnævnet med digital kopi til
øvrige parter.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet kan i særlige tilfælde stille krav
om eller tillade, at skriftligt materiale fremsendes i fysisk
form.
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Stk. 4. Eventuelle bilag skal fra parterne være fortløbende
nummereret (1, 2 etc.) og litreret (A, B etc.). Det skal
angives, hvilke dele i bilagsmaterialet der er relevant.
Stk. 5. Voldgiftsnævnet kan fastsætte nærmere
retningslinjer
for
digital
kommunikation
og
bilagshåndtering.

Kapitel 6
Sagens behandling
§ 7. Anmodning om mediation eller mægling 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 tvisten,
d) nødvendige dokumenter til belysning af
tvistepunkterne,
e) oplysning om gennemførelse af aftalt
forhandlingsprocedure og
f) eventuelle ønsker til antal af mediatorer eller
mæglere og deres kvalifikationer.

Stk. 6. Mediator eller mægler 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. Mediator eller mægler indkalder parterne til et
mediations- eller mæglingsmøde, der skal afholdes
senest 10 arbejdsdage efter, at mediator eller mægler er
udpeget.
Stk. 2. Mediator eller mægler kan beslutte, at der forinden
afholdes telefonmøde med henblik på sagens
tilrettelæggelse mv.
Stk. 3. Mediator eller mægler tilrettelægger i samråd med
parterne mediations- eller mæglingsmødets forløb,
herunder oplysning af sagen, forklaringer fra sagens
parter og dokumentation.
Stk. 4. Parterne fører selv ordet under mediations- eller
mæglingsmødet. Parterne kan lade sig bistå af advokat
eller anden rådgiver efter eget valg, hvis det er aftalt med
mediator eller mægler i forbindelse med tilrettelæggelsen
af mødet.

Stk. 2. Modparten skal oplyse eventuelle ønsker til antal
af mediatorer eller mæglere og deres kvalifikationer
senest 3 arbejdsdage efter at have modtaget anmodningen
om mediation eller mægling.

Stk. 5. Hvis parterne er enige om det, kan tredjemand
deltage i mediations- eller mæglingsmødet med
oplysninger eller sagkyndige vurderinger. Omkostninger
forbundet med en sådan tredjemands deltagelse i mødet
afholdes af den part, der har anmodet om vedkommendes
deltagelse.

§ 8. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere mediatorer
eller mæglere efter høring af parterne med en frist på 5
arbejdsdage.

§ 10. Mediator eller mægler kan anmode parterne om
oplysninger, som efter dennes skøn er nødvendige.

Stk. 2. Som mediator eller mægler udpeges en person, der
gennem sin uddannelse og erhvervsmæssige baggrund er
kvalificeret dertil, og som har erfaring på bygge- og
anlægsområdet. Mediator eller mægler skal være upartisk
og uafhængig.
Stk. 3. Hvis parterne i enighed foreslår en bestemt
mediator eller mægler, udpeger Voldgiftsnævnet den
pågældende, medmindre nævnet finder, at vedkommende
er uegnet til hvervet.
Stk. 4. Mediator eller mægler kan kun undtagelsesvist
udpeges blandt medlemmerne af Voldgiftsnævnets
juridiske dommerkollegium og kan ikke udmeldes blandt
medlemmerne af en udmeldt voldgiftsret om samme
tvist.
Stk. 5. Indsigelser mod en mediators eller mæglers
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. 2. Dokumenter og redegørelser mv., der udarbejdes
i forbindelse med mediation eller mægling, er uden
præjudice for en eventuel senere voldgifts- eller retssag,
og kan ikke fremlægges under denne.
Stk. 3. Parterne har ikke adgang til mediators eller
mæglers notater, og de kan ikke kræve, at de pågældende
afgiver forklaring som vidner under en eventuel senere
voldgifts- eller retssag.
§ 11. 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
mediator eller mægler og om processuelle tvister mellem
parterne i forbindelse med sagens behandling.
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.
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Kapitel 7
Sagens afslutning
§ 12. Sagen søges afsluttet i forbindelse med mediationseller mæglingsmødet. Mediator eller mægler kan dog i
samråd med parterne beslutte at fortsætte bestræbelserne
på at opnå forlig.
Stk. 2. Sagen afsluttes, hvis
a) tvisten behandles efter reglerne om hurtig
afgørelse, jf. § 3, stk. 2,
b) tvisten er forligt, eller
c) mediator eller mægler konstaterer, at der ikke er
udsigt til at opnå forlig.
Stk. 3. Parterne udfærdiger selv forligsaftalen. Forligsaftalen underskrives af parterne.
Stk. 4. Mediator eller mægler kan bistå med formulering
af bestemmelser i forligsaftalen, men påser ikke, at
forligsaftalen er i overensstemmelse med gældende ret
eller med det udfald, en kendelse eller dom om tvisten
eventuelt måtte få.
Stk. 5. Voldgiftsnævnet kan efter anmodning fra parterne
nedsætte en voldgiftsret med henblik på, at
voldgiftsretten kan stadfæste parternes forlig i form af en
endelig voldgiftskendelse på aftalte vilkår.

Kapitel 8
Sikkerhedsstillelse og sagens omkostninger
§ 13. Parterne skal indbetale depot for alle omkostninger
ved sagens behandling, jf. § 16.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om depotets
størrelse og kan senere forhøje depotet. Depotet skal
indbetales efter påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Undlader den, der har anmodet om mediation eller
mægling, at indbetale et opkrævet depot, afvises sagen.
Undlader øvrige parter at indbetale et opkrævet depot,
skal den, der har anmodet om mediation eller mægling,
indbetale hele beløbet. Voldgiftsnævnet kan afslutte
sagen, hvis depot ikke indbetales.
§ 14. Mediator eller mægler skal påse, at det indbetalte
depot under hele sagens forløb er tilstrækkelig til at
dække samtlige de med sagens behandling forbundne
omkostninger.

§ 15. Mediator eller mægler honoreres på grundlag af
anvendt tid i henhold til Voldgiftsnævnets vejledning for
beregning af honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter
størrelsen af mediators eller mæglers honorar.
§ 16. Voldgiftsnævnet udarbejder en opgørelse over
omkostningerne ved sagens behandling, herunder
mediators eller mæglers honorar, gebyrer og afgifter til
Voldgiftsnævnet samt eventuelle øvrige afholdte
udgifter.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet afholder de i stk. 1 nævnte
omkostninger af de indbetalte depoter og afregner over
for parterne.
Stk. 3. Omkostningerne ved sagens behandling deles lige
imellem parterne. Parterne hæfter solidarisk for
omkostningerne uden hensyn til, om beløbet overstiger
de indbetalte depoter. Hvis en af parterne som følge af
den solidariske hæftelse kommer til at betale mere, end
han skulle, har den pågældende krav på regres fra den,
der skulle have betalt.
§ 17. Hver af parterne afholder selv egne omkostninger.

Kapitel 9
Forskellige bestemmelser
§ 18. Når mediation eller mægling angår flere end 2
parter, gælder bestemmelserne i § 1-17 også i deres
indbyrdes forhold.
§ 19. Hverken mediator, mægler, Voldgiftsnævnet, dets
ansatte eller medlemmer af Voldgiftsnævnets juridiske
dommerkollegium kan gøres ansvarlige for nogen
handling eller undladelse i forbindelse med sagens
behandling.
§ 20. Sagen behandles i fortrolighed.

Kapitel 10
Vedtagelse og ikrafttræden
§ 21. Reglerne er vedtaget den 17. december 2018 af
Voldgiftsnævnets bestyrelse i overensstemmelse med
Voldgiftsnævnets statut (2017).
§ 22. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019 og finder
anvendelse for sager om mediation og mægling, der
indbringes for Voldgiftsnævnet efter denne dato.

Stk. 2. Mediator eller mægler skal underrette Voldgiftsnævnet, hvis det viser sig, at det indbetalte depot ikke er
tilstrækkeligt.

3

