Regler for voldgift
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 afgøres ved voldgift ved Voldgiftsnævnet
efter dette regelsæt.
Stk. 2. Voldgift ved Voldgiftsnævnet er omfattet af
voldgiftsloven.
Stk. 3. I forbrugeraftaler er en voldgiftsaftale ikke
bindende for forbrugeren, hvis aftalen er indgået, før
tvisten er opstået.

Kapitel 2
Sagens anlæg
§ 2. En voldgiftssag anlægges ved at indgive klageskrift
til Voldgiftsnævnet.
Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 uger efter, at parterne har gennemført en aftalt forhandlingsprocedure om tvisten.
Stk. 3. En voldgiftssag kan ikke anlægges, hvis der mellem parterne verserer en sag om mediation, mægling,
hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed om
samme tvist.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet påser om betingelserne i stk. 13 er overholdt og træffer om nødvendigt afgørelse
herom.

Kapitel 3
Kommunikation
§ 3. Et klageskrift anses for indgivet på det tidspunkt,
hvor Voldgiftsnævnet har modtaget det. Det samme
gælder øvrige processkrifter.
Stk. 2. Al korrespondance, processkrifter 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 sendes i fysisk
form.
Stk. 4. Klagers bilag skal være fortløbende nummereret
(1, 2 etc.), mens indklagedes bilag skal være fortløbende

litreret (A, B etc.). Hvis der er flere indklagede, betegnes
den førstes bilag Indkl.1-A, Indkl.1-B etc. Hvis der er
adciterede, betegnes adcitantens bilag Adc.-1, Adc.-2
etc. og adciteredes bilag Adc.-A, Adc.-B etc. Det skal
angives, hvilke dele af bilagsmaterialet parten vil påberåbe sig.
Stk. 5. Voldgiftsnævnet kan fastsætte nærmere retningslinjer for digital kommunikation, bilagshåndtering og
udformning af ekstrakt.

Kapitel 4
Voldgiftsrettens sammensætning
§ 4. Voldgiftsretten sættes med 2 faglige voldgiftsdommere og 1 juridisk voldgiftsdommer, der er formand for
voldgiftsretten, medmindre parterne er enige om en anden fordeling af faglige og juridiske dommere.
Stk. 2. Efter anmodning fra en part udvides voldgiftsretten med 2 voldgiftsdommere, der skal være juridiske
dommere, medmindre parterne er enige om en anden
fordeling af faglige og juridiske dommere.
Stk. 3. Voldgiftsretten indskrænkes til 1 voldgiftsdommer, hvis parterne er enige om det og om, hvorvidt voldgiftsdommeren skal være en faglig dommer eller en juridisk dommer.
Stk. 4. Hvis voldgiftsretten ønskes sat med eller er blevet
sat med 1 faglig dommer, kan Voldgiftsnævnet – hvis
sagens karakter tilsiger det – bestemme, at voldgiftsretten i stedet sættes med 1 juridisk dommer eller udvides
til en voldgiftsret sammensat som bestemt i stk. 1 med 3
voldgiftsdommere.
Stk. 5. Er voldgiftsretten sat med 1 faglig voldgiftsdommer, kan denne rådføre sig om juridiske spørgsmål med
Voldgiftsnævnet eller med et medlem af Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium.
§ 5. Faglige voldgiftsdommere udpeges af Voldgiftsnævnet, mens juridiske voldgiftsdommere udpeges af
formanden for Voldgiftsnævnets præsidium.
§ 6. En voldgiftsdommer udpeges efter høring af parterne med en frist på 2 uger, medmindre Voldgiftsnævnet fastsætter en anden frist.
Stk. 2. Indsigelser mod en voldgiftsdommers 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.
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Stk. 3. En voldgiftsdommer 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.
Stk. 4. Hvis der inden udpegning kommer indsigelser
mod en voldgiftsdommer, er det den, der skal udpege,
der afgør, om indsigelserne skal tages til følge.
Stk. 5. Hvis der efter udpegning kommer indsigelser
mod en voldgiftsdommer, afgør voldgiftsretten om indsigelserne skal tages til følge, medmindre voldgiftsdommeren trækker sig, eller modparten tilslutter sig, at voldgiftsdommerens hverv skal ophøre.
Stk. 6. Imødekommes en indsigelse mod en udpeget
voldgiftsdommer 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 voldgiftsdommeren, mod
hvem der er gjort indsigelse, fortsætte behandlingen af
sagen og træffe afgørelse.

Kapitel 5
Sagens behandling
§ 7. Parterne skal behandles lige, og hver part skal have
fuld lejlighed til at fremføre sin sag. Voldgiftsretten skal
sikre, at voldgiftssagen gennemføres inden for rimelig
tid og på en effektiv og omkostningsbevidst måde.
§ 8. Voldgiftsretten behandler sagen i overensstemmelse
med dette regelsæt. Såfremt et forhold ikke er reguleret
i dette regelsæt, afgøres forholdet, som voldgiftsretten
finder det hensigtsmæssigt under hensyn til parternes
eventuelle aftaler og ønsker.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan bl.a. bestemme, hvilke beviser der kan føres, og hvilke faktiske omstændigheder der
kan lægges til grund for sagens pådømmelse.
§ 9. Klageskriftet skal indeholde følgende oplysninger:
a) angivelse af sagens parter, herunder parternes
navne, CVR-nr., adresse, e-mail og telefonnummer,
b) oplysning om aftalegrundlaget,
c) klagerens påstand, en sagsfremstilling og begrundelse for påstanden,
d) nødvendige dokumenter, som klager støtter påstanden på,
e) oplysning om gennemførelse af aftalt forhandlingsprocedure,
f) oplysning, om sagen ønskes behandlet efter bestemmelserne om forenklet voldgift og

g) eventuelle ønsker til antal voldgiftsdommere og
deres profiler, herunder faglige dommeres kvalifikationer.
Stk. 2. Indklagede skal oplyse eventuelle ønsker til antal
af voldgiftsdommere og deres profiler senest ved afgivelse af svarskrift.
§ 10. Indklagede skal afgive svarskrift inden en frist på
4 uger, medmindre Voldgiftsnævnet fastsætter en anden
frist.
Stk. 2. Svarskriftet skal indeholde følgende oplysninger:
a) indklagedes påstand, en eventuel supplerende
sagsfremstilling samt begrundelse for påstanden
og
b) nødvendige dokumenter, som indklagede støtter
påstanden på.
§ 11. Parterne kan afgive replik og duplik inden en frist
på 4 uger, medmindre voldgiftsretten fastsætter en anden frist.
Stk. 2. Parterne kan undtagelsesvis afgive yderligere
processkrifter. Voldgiftsretten fastsætter frister herfor.
§ 12. Snarest muligt efter den indledende skriftveksling
tilrettelægges sagens videre forløb, herunder blandt andet:
a)
b)
c)
d)

plan for yderligere skriftveksling,
plan for eventuelt syn og skøn,
tidspunktet for forberedelsens afslutning,
tid og sted for hovedforhandlingen, der som udgangspunkt berammes efter replik, og
e) tilrettelæggelse af hovedforhandlingen, herunder
plan for påstandsdokumenter eller sammenfattende processkrifter samt ekstrakt.
Stk. 2. I sager uden behov for nærmere tilrettelæggelse
efter stk. 1, herunder planer for skriftveksling, gennemføres sagens forløb i overensstemmelse med dette regelsæt.
§ 13. Voldgiftsretten kan beslutte, at der skal afholdes et
eller flere forberedende møder i voldgiftssagen med
henblik på drøftelse af parternes stilling til faktiske og
retlige omstændigheder samt processuelle forhold, herunder fastlæggelse af de i § 12 nævnte forhold.
Stk. 2. Forberedende møder afholdes telefonisk, ved videokonference eller lignende, medmindre voldgiftsretten bestemmer andet.
Stk. 3. Voldgiftsretten fører protokol over forberedende
møder og forhandlinger for voldgiftsretten med angivelse af tid, sted og mødedeltagere samt redegørelse for
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det passerede. Der kan indføres oplysninger om indledende sagsskridt, herunder om evt. fristudsættelser, begrundelse herfor, og forligsforhandlinger. Udskrift af
protokollen sendes til parterne efter hvert møde.
§ 14. Parterne kan ændre deres påstande, fremsætte nye
anbringender og angive nye beviser (nova).
Stk. 2. Nova, der fremkommer senere end 2 uger før hovedforhandlingen, tages ikke i betragtning, medmindre
der foreligger ganske særlige omstændigheder.
§ 15. De fastsatte frister forlænges som udgangspunkt
ikke.
Stk. 2. Uanset stk. 1 kan voldgiftsretten – eller Voldgiftsnævnet, hvis der endnu ikke er nedsat en voldgiftsret – forlænge en frist, hvis en part af uforudseelige
grunde ikke kan overholde fristen. Fristen kan kun under
særlige omstændigheder forlænges mere end én gang.
Anmodning om forlængelse af en frist skal indgives senest 1 uge inden fristens udløb med redegørelse for
grunden og begrundet forslag til en nærmere bestemt
forlængelse.
Stk. 3. Undlader en part at afgive et processkrift inden
udløbet af en frist, kan voldgiftsretten bestemme, at processkriftet ikke tillades fremlagt, således at forberedelsen enten fortsættes uden dette eller afsluttes, således at
sagen afgøres på det foreliggende grundlag. Tilsvarende
gælder andre forberedende retsskridt, herunder fremlæggelse af bilag, anmodning om syn og skøn og fremsættelse af supplerende skønstema.
§ 16. Ved anmodning om syn og skøn under en voldgiftssag finder Voldgiftsnævnets ’Regler for syn og skøn
2018` anvendelse.
Stk. 2. Voldgiftsretten udøver de kompetencer, der efter
Voldgiftsnævnets ’Regler for syn og skøn 2018’ tilkommer Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Hvis en part anmoder om det, eller voldgiftsretten
finder det hensigtsmæssigt, skal skønsmanden efter afgivelse af en skønserklæring deltage i hovedforhandlingen for at besvare spørgsmål i tilknytning til skønserklæringen.
§ 17. En part kan som bevis fremlægge en erklæring fra
en sagkyndig om konkrete forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, som parten har indhentet
inden sagsanlægget, medmindre erklæringens indhold,
omstændighederne ved dens tilblivelse eller andre forhold giver grundlag for at afvise fremlæggelsen efter
indsigelse herom. Har en part fremlagt en sådan erklæring, kan modparten under samme betingelser fremlægge en tilsvarende erklæring, selvom denne erklæring
først er indhentet efter sagens anlæg.

§ 18. Voldgiftsretten kan efter parternes fælles anmodning tillade, at parterne som supplement til eller i stedet
for optagelse af syn og skøn fremlægger erklæringer,
som de hver især indhenter fra sagkyndige, om konkrete
forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter.
Stk. 2. Ved afhøring af sagkyndige, der har afgivet de i
stk. 1 nævnte erklæringer, kan de sagkyndige som udgangspunkt overvære afhøringen af hinanden og eventuelle skønsmænd, og voldgiftsretten kan give de sagkyndige lov til at rådføre sig med hinanden, inden de
svarer.
§ 19. Voldgiftsretten kan i særlige tilfælde tillade fremlæggelse af erklæringer udover det i §§ 17 og 18 anførte
og i så fald tillade dette for modparten under samme betingelser.
§ 20. Voldgiftsretten kan af egen drift eller efter anmodning besigtige det byggeri eller anlæg, som sagen drejer
sig om.
§ 21. Sagsbehandlingsspørgsmål kan afgøres af voldgiftsrettens formand alene.
§ 22. Voldgiftsretten kan på ethvert tidspunkt under sagen mægle forlig.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan anmode Voldgiftsnævnet om,
at der udpeges en mediator eller mægler med henblik på
at løse tvisten ved forlig efter Voldgiftsnævnets ’Regler
for mediation og mægling 2018’. I så fald sættes voldgiftssagen i bero, indtil mediationen eller mæglingen er
afsluttet.
§ 23. Hovedforhandlingen finder sted, hvor det er praktisk ud fra geografiske og økonomiske hensyn, og efter
voldgiftsrettens beslutning, dog sædvanligvis i Voldgiftsnævnets lokaler for så vidt angår voldgiftssager fra
det østlige Danmark.
Stk. 2. Hovedforhandlingen gennemføres på den måde,
som voldgiftsretten finder hensigtsmæssig.
Stk. 3. Voldgiftsretten kan efter høring af parterne bestemme, at sagen skal forhandles skriftligt.
Stk. 4. Senest 2 uger før hovedforhandlingen skal parterne fremsende påstandsdokumenter eller sammenfattende processkrifter samt indbyrdes afstemt tidsplan.
Stk. 5. Senest 2 uger før hovedforhandlingen skal hver
part meddele voldgiftsretten og modparten, hvem der
møder som partsrepræsentant(er), og hvem de ønsker at
afhøre som partsrepræsentant eller vidne. Parterne bør
sørge for, at personer, der skal afgive forklaring, møder
ved hovedforhandlingen.
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Stk. 6. Senest 4 uger før hovedforhandlingen skal klageren fremsende en ekstrakt, der er afstemt med øvrige
parter. Ekstrakten skal udformes i overensstemmelse
med Voldgiftsnævnets nærmere retningslinjer, jf. § 3,
stk. 5.
Stk. 7. Ekstrakten sendes til Voldgiftsnævnet i samme
antal som voldgiftsdommerne samt en kopi til Voldgiftsnævnet.
Stk. 8. Voldgiftsretten fører protokol over hovedforhandlingen, jf. §13, stk. 3.
Stk. 9. Voldgiftsretten kan genoptage hovedforhandlingen, efter at sagen er optaget til kendelse, hvis der mangler oplysninger, som er ønskelige ved sagens afgørelse.
Voldgiftsretten skal underrette parterne herom og give
dem adgang til at tilvejebringe de manglende oplysninger og kommentere det supplerende materiale.
§ 24. Udebliver en part uden rimelig grund fra en hovedforhandling, eller undlader parten at medvirke til sagens
oplysning eller fremme, kan voldgiftsretten afgøre sagen
på det foreliggende grundlag.
Stk. 2. Ved udeblivelse og i tilfælde af indklagedes konkurs, hvor konkursboet ikke udøver partsbeføjelse i sagen, kan voldgiftsretten i særlige tilfælde og efter høring
beslutte, at sagen afgøres af voldgiftsrettens formand
alene.

Kapitel 6
Sagens afslutning
§ 25. Voldgiftsretten skal normalt ved hovedforhandlingens afslutning optage sagen til kendelse.

Stk. 6. Hver voldgiftsdommer kan kræve, at kendelsen
indeholder oplysning om de forskellige meninger under
afstemningen.
Stk. 7. Kendelsen sendes til Voldgiftsnævnet, der sender
den videre til sagens parter.
§ 26. Voldgiftssagen afsluttes
a) ved afsigelse af voldgiftskendelse,
b) ved forlig mellem parterne, herunder på baggrund af en mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse fra voldgiftsretten,
c) ved voldgiftsrettens afgørelse efter stk. 2 eller
d) ved manglende indbetaling af depot efter § 28.
Stk. 2. Voldgiftsretten træffer afgørelse om sagens afslutning, hvis
a) klageren frafalder sit krav, medmindre øvrige
parter modsætter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsretten finder, at de har en berettiget interesse
i en afgørelse af tvisten,
b) parterne aftaler at afslutte voldgiftssagen, eller
c) voldgiftsretten finder, at en fortsættelse af sagen
af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig.
Stk. 3. Voldgiftsrettens kompetence ophører, når sagen
afsluttes, jf. dog § 27.
§ 27. En part kan inden 4 uger efter modtagelsen af kendelsen anmode Voldgiftsnævnet om, at voldgiftsretten
retter regnefejl, skrivefejl eller lignende i kendelsen. Øvrige parter høres herom. Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal rettelsen foretages inden 4
uger efter modtagelsen af anmodningen.

Stk. 2. Voldgiftsretten skal afsige kendelse snarest og så
vidt muligt senest 4 uger efter, at sagen er optaget til
kendelse.

Stk. 2. Voldgiftsretten kan af egen drift rette fejl, som
nævnt i stk. 1, inden 4 uger efter kendelsen er afsagt.

Stk. 3. Voldgiftskendelsen skal indeholde oplysninger
om sagens skriftlige materiale, herunder processkrifter
og bilag, og om eventuel besigtigelse. Afgørelsen skal
endvidere angive parternes påstande, resultatet samt de
grunde, som afgørelsen bygger på, medmindre parterne
har aftalt, at den ikke skal begrundes.

Stk. 3. En part kan inden 4 uger efter modtagelsen af
kendelsen anmode Voldgiftsnævnet om, at voldgiftsretten afsiger en tillægskendelse om krav, der er blevet
fremsat under sagen, men som ikke er behandlet i kendelsen. Øvrige parter høres herom. Hvis voldgiftsretten
finder anmodningen berettiget, skal den afsige tillægskendelse inden 8 uger efter modtagelsen af anmodningen.

Stk. 4. Voldgiftskendelsen skal være skriftlig, dateret og
underskrevet af voldgiftsrettens medlemmer. Den skal
angive, hvor hovedforhandlingen har fundet sted. Voldgiftskendelsen anses for afsagt på dette sted.

Stk. 4. Voldgiftsretten kan om nødvendigt forlænge fristerne i stk. 1, sidste pkt., og stk. 3, sidste pkt.

Stk. 5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsdommerne afgøres sagen efter stemmeflertallet.

Stk. 5. Reglerne i § 27, stk. 1-4, finder tilsvarende anvendelse på en rettelse eller tillægskendelse.
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Kapitel 7
Sikkerhedsstillelse og sagens omkostninger
§ 28. Parterne skal indbetale depot for alle omkostninger
ved sagens behandling, jf. § 30, stk. 2.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om depotets størrelse og kan senere forhøje depotet. Depotet skal
indbetales efter påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Undlader klageren at indbetale et opkrævet depot,
afvises sagen.
Stk. 4. Undlader indklagede at indbetale et opkrævet depot, skal klageren indbetale hele depotet. Voldgiftsnævnet kan afslutte sagen, hvis depot ikke indbetales.
§ 29. Voldgiftsretten træffer afgørelse om, hvorledes
omkostningerne ved sagens behandling skal fordeles
mellem parterne.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan pålægge en part helt eller delvis at erstatte modparten de udgifter, voldgiftssagen har
påført modparten (sagsomkostninger).
Stk. 3. Er voldgiftsretten suppleret med 2 yderligere
voldgiftsdommere, jf. § 4, stk. 2, tages merudgifter i betragtning ved fordelingen af omkostningerne ved sagens
behandling og ved fastsættelse af sagsomkostninger.
Voldgiftsretten kan bestemme, at merudgifterne skal afholdes af den part, der har anmodet om udvidelse, når
voldgiftsretten skønner, at anmodningen ikke var tilstrækkeligt begrundet.
Stk. 4. Voldgiftsretten kan lade det indgå i fordelingen
af omkostningerne ved sagens behandling og ved fastsættelse af sagsomkostninger, at en part har vidtløftiggjort sagen, har forsinket sagens behandling, ikke har
medvirket til sagens fremme eller ikke har overholdt
fastsatte frister.
§ 30. Efter voldgiftssagens afslutning indsender voldgiftsretten til Voldgiftsnævnet opgørelse over evt. udlæg mv., som voldgiftssagen måtte have medført. Voldgiftsrettens honorar skal godkendes af Voldgiftsnævnet.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet udarbejder derefter en opgørelse over omkostningerne ved sagens behandling, herunder voldgiftsrettens honorar, gebyrer og afgifter til
Voldgiftsnævnet samt eventuelle øvrige afholdte udgifter.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet afholder de i stk. 2 nævnte omkostninger af de indbetalte depoter og afregner over for
parterne.

Stk. 4. Parterne hæfter solidarisk for omkostningerne
uden hensyn til, hvorledes udgifterne er fordelt ved kendelsen, eller om beløbet overstiger de stillede 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.
§ 31. I tilfælde af forlig kan voldgiftsretten efter fælles
anmodning fra parterne træffe afgørelse om fordeling af
omkostningerne ved sagens behandling og om fastsættelse af sagsomkostninger.
§ 32. Fastsættelsen af omkostninger til voldgiftsretten
kan af en part indbringes særskilt for domstolene inden
30 kalenderdage efter, at parten modtog meddelelse om
omkostningerne. Hvis omkostningerne til voldgiftsbehandlingen nedsættes, får nedsættelsen også virkning for
en part, som ikke har indbragt spørgsmålet for domstolene.

Kapitel 8
Forenklet voldgiftsbehandling
§ 33. Forenklet voldgiftsbehandling indebærer, at voldgiftssagen behandles efter dette regelsæt med de fravigelser, der er fastsat i nærværende kapitel.
Stk. 2. En voldgiftssag behandles efter reglerne om forenklet voldgiftsbehandling, hvis
a) parterne er enige om det, eller
b) en af parterne anmoder om det, og sagens værdi
er højst 1 mio. kr.
Stk. 3. Hvis sagens karakter tilsiger det, kan voldgiftsretten efterfølgende bestemme, at sagen skal overgå til
almindelig voldgiftsbehandling.
§ 34. Ved forenklet voldgiftsbehandling skal sagen søges afsluttet senest 6 måneder efter modtagelse af klageskriftet.
§ 35. Ved forenklet voldgiftsbehandling sættes voldgiftsretten uanset § 4, stk. 1, med 1 faglig dommer, medmindre parterne er enige om, at den skal sættes med 1
juridisk dommer, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Voldgiftsretten sættes med 2 eller 3 dommere,
hvis parterne er enige om det. En voldgiftsret med 3
voldgiftsdommere sættes efter bestemmelsen i § 4, stk.
1, mens en voldgiftsret med 2 voldgiftsdommere sættes
med en juridisk dommer, der er formand for voldgiftsretten, og en faglig dommer.
Stk. 3. I tilfælde af uenighed i en voldgiftsret med 2
voldgiftsdommere er formandens stemme afgørende.
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§ 36. Ved forenklet voldgiftsbehandling skal eventuel
replik og duplik uanset § 11, stk. 1, afgives inden en frist
på 2 uger, medmindre voldgiftsretten fastsætter en anden frist.
Stk. 2. Parterne kan uanset § 11, stk. 2, 1. pkt., ikke afgive yderligere processkrifter, medmindre voldgiftsretten tillader det.
§ 37. Ved forenklet voldgiftsbehandling skal anmodning
om syn og skøn fremsættes senest 2 uger efter afgivelse
af svarskrift. Voldgiftsretten bestemmer, om anmodningen kan imødekommes.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan under særlige omstændigheder bestemme, at en anmodning om syn og skøn, der
fremsættes senere end 2 uger efter afgivelse af svarskriftet, imødekommes.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan offentliggøre afsagte kendelser, delkendelser og øvrige afgørelser i anonymiseret
form, medmindre en af parterne modsætter sig dette.

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

Stk. 3. Syn og skøn behandles efter Voldgiftsnævnets
’Regler for syn og skøn 2018’ og efter voldgiftsrettens
nærmere bestemmelse i forhold til fristhåndteringen.
Stk. 4. Hvis en part ønsker at stille supplerende spørgsmål efter en skønsmands afgivelse af en erklæring, bestemmer voldgiftsretten, om de supplerende spørgsmål
skal besvares skriftligt af skønsmanden ved en supplerende erklæring eller mundtligt af skønsmanden under
hovedforhandlingen.
§ 38. Bestemmelsen i § 18 om erklæringer indhentet hos
sagkyndige finder ikke anvendelse ved forenklet voldgiftsbehandling.
§ 39. Voldgiftsretten afgør efter høring, om sagen skal
behandles mundtligt eller skriftligt, herunder fremgangsmåden under en eventuel hovedforhandling.
§ 40. Ved forenklet voldgiftsbehandling skal voldgiftskendelsen afsiges snarest og så vidt muligt senest 2 uger
efter, at sagen er optaget til kendelse.

Kapitel 9
Forskellige bestemmelser
§ 41. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 parter,
gælder bestemmelserne i § 1-40 også i deres indbyrdes
forhold.
§ 42. Hverken voldgiftsdommerne, Voldgiftsnævnet eller dets ansatte kan gøres ansvarlige for nogen handling
eller undladelse i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse.
§ 43. Sagen behandles i fortrolighed.
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