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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.
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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.

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.
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Regler for syn og skøn
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 syn og skøn
ved Voldgiftsnævnet efter dette regelsæt.
Stk. 2. Syn og skøn har til formål at sikre bevis for eller
at bedømme faktiske forhold.

Kapitel 2
Sagens anlæg
§ 2 . En sag om syn og skøn anlægges ved at indgive anmodning til Voldgiftsnævnet om syn og skøn.
§ 3 . En sag om syn og skøn kan først iværksættes, når
parterne har gennemført en aftalt forhandlingsprocedure, medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre
bevis.
Stk. 2. Hvis en part har anmodet om beslutning om stillet
sikkerhed eller hurtig afgørelse efter AB, kan der ikke
udmeldes syn og skøn om samme forhold, før sagen om
beslutning om stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse er
afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er at
sikre bevis.

Kapitel 3
Kommunikation
§ 4 . Anmodning om syn og skøn 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.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet kan i særlige tilfælde stille krav
om eller tillade, at skriftligt materiale sendes i fysisk
form.
Stk. 4. Rekvirentens bilag skal være fortløbende nummereret (1, 2 etc.), mens skønsindstævntes bilag skal
være fortløbende litreret (A, B etc.). Hvis der er flere
skønsindstævnte, betegnes den førstes bilag Indst.1-A,
Indst.1-B etc. Det skal angives, hvilke dele af bilagsmaterialet der er relevant for skønsmandens arbejde.

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

Kapitel 4
Sagens behandling
§ 5 . Anmodningen om syn og skøn skal indeholde 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 og de spørgsmål,
som ønskes besvaret (skønstemaet),
d) om sagen er en stadeforretning (registreringsforretning),
e) om sagen findes at skulle behandles som en hastesag og begrundelse herfor,
f) nødvendige dokumenter og andet materiale i forbindelse med de stillede spørgsmål,
g) oplysning om gennemførelse af aftalt forhandlingsprocedure,
h) eventuelle ønsker til antal af skønsmænd og deres
kvalifikationer og
i) eventuelle navne på faglige personer eller virksomheder mv., der har været involveret i sagen.
Stk. 2. Skønsindstævnte skal oplyse eventuelle ønsker til
antal af skønsmænd og deres kvalifikationer inden en
frist på 1 uge.
Stk. 3. Hvis der ved en stadeforretning, jf. stk. 1, litra d,
stilles spørgsmål om kvaliteten af det udførte arbejde,
skal det fremgå af anmodningen med et selvstændigt
skønstema.
§ 6 . Voldgiftsnævnet udmelder en eller flere skønsmænd
efter høring af parterne med en frist på 1 uge.
Stk. 2. Indsigelser mod en skønsmands kvalifikationer
og/eller habilitet skal indgives inden den i stk. 1 nævnte
høringsfrist. Hvis parten først senere blive bekendt med
det forhold, der begrunder indsigelsen, skal indsigelsen
indgives straks derefter.
Stk. 3. En skønsmand 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.
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§ 7 . Spørgsmål i skønstemaet kan alene afvises efter indsigelse herom, og hvis spørgsmålet
a) ikke er tilstrækkeligt præcist,
b) er uden betydning for sagen,
c) er egnet til på utilbørlig måde at påvirke skønsmandens besvarelse eller
d) forudsætter, at skønsmanden tager stilling til
spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling
til.
§ 8 . Dokumenter og andet materiale kan alene afvises
efter indsigelse herom, og hvis indholdet
a) er uden betydning for besvarelsen af skønstemaet
eller
b) er egnet til på utilbørlig måde at påvirke skønsmandens besvarelse.
Stk. 2. Hvis en part inden anmodning om syn og skøn
har indhentet en erklæring fra en sagkyndig om konkrete
forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter,
som er omfattet af skønstemaet, kan erklæringen fremlægges som bilag, 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, selv om denne erklæring
først er indhentet efter anmodningen om syn og skøn.
Stk. 3. Der kan i særlige tilfælde tillades fremlæggelse
af en erklæring som anført i stk. 2, der er indhentet efter
anmodningen om syn og skøn.
§ 9 . Bemærkninger til et skønstema og dokumenter og
andet materiale skal afgives inden en frist på 2 uger.
Stk. 2. Rekvirentens svar på eventuelle bemærkninger,
jf. stk. 1, skal afgives inden en frist på 1 uge.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet kan i særlige tilfælde fravige de
i stk. 1 og 2 fastsatte frister, herunder i hastesager og ved
omfattende syn og skøn.
§ 10 . Parterne kan stille supplerende spørgsmål, herunder som supplerende skøntema, både i forbindelse med
anmodningen om syn og skøn og efter skønserklæringens afgivelse. I så fald behandles disse spørgsmål efter
samme regler som et skønstema.
§ 11 . Voldgiftsnævnet sender skønstemaet til skønsmanden til besvarelse sammen med dokumenter og andet
materiale. Voldgiftsnævnet kan anmode parterne om
selv at fremsende dokumenter og andet materiale til
skønsmanden.

2

8

Stk. 2. Skønsmanden skal inden 1 uge efter modtagelsen
orientere Voldgiftsnævnet, hvis tidsrammen i dette regelsæt ikke kan overholdes, jf. § 12, stk. 2 (skønsforretning), og § 16, stk. 1 (erklæring), og om begrundelsen
herfor. I så fald skal der oplyses en ny tidsramme, der
kan drøftes nærmere med Voldgiftsnævnet. Dette gælder ligeledes under sagens videre behandling, senest i
umiddelbar forlængelse af skønsforretningen.
Stk. 3. Hvis skønsmanden ikke overholder fastsatte tidsrammer, jf. stk. 2, kan Voldgiftsnævnet tilbagekalde udpegningen af skønsmanden og udpege en ny skønsmand.
§ 12 . Skønsmanden afholder som udgangspunkt en
skønsforretning i form af et møde, hvor han gennemgår
skønstemaet og det medfølgende materiale, afklarer
eventuelle tvivlsspørgsmål, giver parterne adgang til at
meddele eventuelle supplerende oplysninger og foretager besigtigelse. Skønsmanden kan beslutte, at erklæringen udarbejdes uden afholdelse af en skønsforretning,
medmindre en af parterne ønsker skønsforretningen afholdt.
Stk. 2. Skønsforretningen skal afholdes snarest muligt
og senest 4 uger efter skønsmandens modtagelse af sagens materiale.
Stk. 3. Eventuel nødvendig besigtigelse foretages i forbindelse med skønsforretningen eller efter skønsmandens bestemmelse på et eller flere supplerende møder.
Stk. 4. Alle parter indkaldes til skønsforretningen og
eventuelle andre møder. Skønsmanden søger at finde et
for alle parter passende tidspunkt. Skønsmanden kan om
nødvendigt give parterne valget mellem tre alternative
tidspunkter og fastsætte skønsforretningen til ét af disse.
Kan en part ikke deltage på det fastsatte tidspunkt, må
vedkommende deltage ved stedfortræder.
Stk. 5. Skønsmanden udarbejder referat af skønsforretningen og eventuelle andre møder og fremsender det
snarest muligt til sagens parter og Voldgiftsnævnet.
§ 13 . Skønsmanden kan anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale.
Stk. 2. Hvis skønsmanden ønsker at skaffe yderligere
oplysninger eller foretage yderligere undersøgelser,
skal parterne underrettes herom og have lejlighed til at
udtale sig. Dette gælder ikke indhentelse af almenfaglig
viden.
§ 14 . Hvis en part ikke bidrager til sagens oplysning eller
fremme eller undlader at svare inden for de fastsatte frister, udarbejder skønsmanden erklæringen på det foreliggende grundlag.

§ 15 . Voldgiftsnævnet påser, om betingelserne for behandling af sagen ved Voldgiftsnævnet er overholdt, og
træffer om nødvendigt afgørelse herom.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet beslutter, om en sag efter anmodning skal behandles som en hastesag, jf. § 5, stk. 1,
litra e, og §19.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet træffer afgørelse om habilitetsindsigelser og eventuelle andre indsigelser i forbindelse
med udpegningen af en skønsmand, jf. § 6.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet træffer afgørelse om processuelle tvister mellem parterne i forbindelse med sagens behandling, herunder indsigelser vedrørende spørgsmål og
dokumenter og andet materiale, jf. §§ 7 og 8.
Stk. 5. Hvis parterne er enige om det, kan Voldgiftsnævnet udpege et medlem af Voldgiftsnævnets juridiske
dommerkollegium til at træffe afgørelse som omhandlet
i stk. 1, 3 og 4.
Stk. 6. Afgørelse efter denne bestemmelse træffes på
skriftligt grundlag, medmindre Voldgiftsnævnet beslutter, at forholdet skal behandles på et møde, eventuelt under forsæde af et medlem af Voldgiftsnævnets juridiske
dommerkollegium.

Kapitel 5
Sagens afslutning
§ 16 . Skønsmanden afgiver erklæring senest 4 uger efter, at sagen er fuldt oplyst, medmindre der er fastlagt en
anden tidsramme, jf. § 11, stk. 2.
Stk. 2. Erklæringen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af skønsmanden. Den skal indeholde oplysninger om sagens skriftlige materiale, herunder om skønstema, dokumenter og andet materiale, tidspunktet for og
deltagere i skønsforretningen, og relevante oplysninger
om forløbet i øvrigt.

Stk. 2. Skønsmanden kan af egen drift rette fejl efter, at
erklæringen er afgivet.
Stk. 3. En part kan inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen af erklæringen anmode Voldgiftsnævnet om, at
skønsmanden afgiver en tillægserklæring om spørgsmål
i skønstemaet, som ikke er besvaret i erklæringen. Øvrige parter høres herom. Hvis skønsmanden finder anmodningen berettiget, skal tillægserklæringen afgives
inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet kan om nødvendigt forlænge
fristerne i stk. 1, sidste pkt., samt stk. 3, sidste pkt.
§ 18 . Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil.

Kapitel 6
Hastesag
§ 19 . En sag kan behandles som en hastesag, hvis der er
risiko for, at muligheden for at sikre bevis fortabes.
Stk. 2. En stadeforretning behandles som en hastesag.
Stk. 3. Skønsmanden kan udmeldes uden høring.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet kan sende skønstemaet til
skønsmanden, selvom høring herom ikke er afsluttet.
Stk. 5. Skønsmanden kan afholde skønsforretning med
forkortet varsel, og selv om høring vedrørende skønstemaet ikke er afsluttet. Efter skønsmandens bestemmelse
kan der efterfølgende afholdes en supplerende skønsforretning.
Stk. 6. Voldgiftsnævnet kan efter aftale med skønsmanden fastsætte tidspunktet for skønsforretningen, der kan
afholdes sideløbende med eventuelle øvrige sagsskridt.

Stk. 3. Afgives erklæringen af to eller flere skønsmænd,
skal hver enkeltes mening fremgå af erklæringen, hvis
der ikke er enighed.

Stk. 7. Skønsmanden afgiver erklæring senest 2 uger efter, at sagen er fuldt oplyst, medmindre der er fastlagt en
anden tidsramme, jf. § 11, stk. 2.

Stk. 4. Skønsmanden sender erklæringen til Voldgiftsnævnet, der sender den videre til sagens parter.

Kapitel 7
Sikkerhedsstillelse og sagens omkostninger

§ 17 . En part kan inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen af skønserklæringen anmode Voldgiftsnævnet om,
at skønsmanden retter regnefejl, skrivefejl eller lignende
i erklæringen. Øvrige parter høres herom. Hvis skønsmanden finder anmodningen berettiget, skal rettelsen foretages inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

§ 20 . Rekvirenten skal indbetale et depot for alle omkostninger ved sagens behandling, herunder besvarelse
af skønstemaet, jf. § 23. Parter, der stiller supplerende
spørgsmål, skal indbetale depot for omkostningerne herved, jf. § 23.
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Stk. 2. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om depotets størrelse og kan senere forhøje depotet. Depotet skal
betales efter påkrav fra Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Undlader rekvirenten at indbetale et opkrævet depot, afvises sagen, medmindre skønsindstævnte fastholder besvarelse af egne spørgsmål.
Stk. 4. Undlader en part at indbetale et opkrævet depot
for supplerende spørgsmål, besvares disse spørgsmål
ikke.
§ 21 . Skønsmanden skal inden 1 uge efter modtagelsen
af skønstemaet orientere Voldgiftsnævnet, hvis de med
sagen forbundne omkostninger ikke er dækket af det af
nævnet opkrævede depot. I så fald skal der oplyses et nyt
økonomisk estimat med fordeling af omkostningerne på
sagens parter. Dette gælder ligeledes under sagens videre behandling, herunder senest i umiddelbar forlængelse af skønsforretningen.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet sikrer høring af sagens parter
ved eventuelle ændringer i det økonomiske estimat i forbindelse med en forhøjelse af depotet.
Stk. 3. Efter skønssagens afslutning skal skønsmanden
sende Voldgiftsnævnet en samlet opgørelse over omkostningerne ved sagens behandling fordelt på sagens
parter, jf. § 20, stk. 1.
§ 22 . Skønsmanden honoreres på grundlag af anvendt
tid. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af skønsmandens honorar. Ved fastsættelse heraf kan det indgå, om
skønsmanden har overskredet fastsatte frister, tidsrammer eller økonomiske estimater.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan beslutte, at honoraret skal
nedsættes eller bortfalde, hvis skønsmanden som følge
af egne forhold eller i medfør af § 11, stk. 3, må udtræde
af sagen, inden der er afgivet en erklæring.
§ 23 . Voldgiftsnævnet udarbejder en opgørelse over omkostninger ved skønssagens behandling ved Voldgiftsnævnet, herunder skønsmandens honorar, gebyr og afgift til Voldgiftsnævnet samt eventuelle øvrige afholdte
udgifter. Opgørelsen skal angive omkostningernes fordeling på de parter, der har stillet spørgsmål til skønsmanden.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet afholder de i stk. 1 nævnte omkostninger af de indbetalte depoter og afregner overfor
parterne.
Stk. 3. Den eller de parter, der har stillet spørgsmål til
skønsmanden, hæfter for omkostningerne herved uden
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hensyn til, om omkostningerne måtte overstige det indbetalte depot.
Stk. 4. Hvis en tvist mellem parterne indbringes for en
voldgiftsret, og tvisten angår spørgsmål, der har været
omfattet af skønssagen, kan de omkostninger ved skønssagens behandling ved Voldgiftsnævnet, som en part har
båret, tages i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger i voldgiftssagen.
§ 24 . Voldgiftsnævnet kan efter fælles anmodning fra
parterne fremkomme med en henstilling om fordeling af
omkostningerne ved sagens behandling, herunder til advokatbistand.
Stk. 2. Efter parternes fælles anmodning kan Voldgiftsnævnet endvidere udpege et medlem af Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium til at træffe afgørelse
om fordeling af omkostningerne, jf. stk. 1.

Kapitel 8
Forskellige bestemmelser
§ 25 . Hvis der, mens et syn og skøn verserer, anlægges
voldgiftssag om skønssagens emner, fortsætter syn og
skøn under voldgiftssagen.
Stk. 2. Voldgiftsretten overtager herefter de kompetencer, der efter disse regler tilkom Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Parter i skønssagen, der ikke er parter i voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede.
§ 26 . Når syn og skøn angår flere end 2 parter, gælder
bestemmelserne i §§ 1 - 25 også i deres indbyrdes forhold.
§ 27 . Hverken Voldgiftsnævnet, dets ansatte eller medlemmer af Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium kan gøres ansvarlige for nogen handling eller undladelse i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse.
§ 28 . Sagen behandles i fortrolighed.

Kapitel 9
Vedtagelse og ikrafttræden
§ 29 . Reglerne er vedtaget den 17. december 2018 af
Voldgiftsnævnets bestyrelse i overensstemmelse med
Voldgiftsnævnets statut (2017).
§ 30 . Reglerne træder i kraft den 1. januar 2019 og finder
fra denne dato anvendelse for sager om syn og skøn, der
indbringes for Voldgiftsnævnet efter dette regelsæt.

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.
§ 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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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.

Regler for hurtig afgørelse
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 tvist
skal afgøres ved hurtig afgørelse ved Voldgiftsnævnet.
Stk. 2. Hurtig afgørelse er voldgift omfattet af voldgiftsloven.

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. 3. I forbrugeraftaler er en aftale om afgørelse af
tvister ved hurtig afgørelse ikke bindende for
forbrugeren, hvis aftalen er indgået, før tvisten er opstået.

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

Kapitel 2
Sagens anlæg

Kapitel 4
Sagens behandling

§ 2 . En sag om hurtig afgørelse anlægges ved at indgive
anmodning til Voldgiftsnævnet om hurtig afgørelse.

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

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan kun iværksættes,
hvis tvisten er omfattet af de i AB anførte forhold, der
kan behandles ved hurtig afgørelse.
§ 3 . En sag om hurtig afgørelse kan først iværksættes, når
parterne har gennemført en aftalt forhandlingsprocedure
om tvisten.
Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes,
hvis der mellem parterne verserer en sag om mediation
eller mægling om samme tvist, og anmodningen om
hurtig afgørelse indgives senere end 10 arbejdsdage efter,
at der er anmodet om mediation eller mægling.
Stk. 3. En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes,
hvis der om samme tvist verserer en voldgiftssag mellem
parterne eller en sag om beslutning om stillet sikkerhed.

Kapitel 3
Kommunikation
§ 4 . Anmodning om hurtig afgørelse 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. Opmanden behandler sagen i overensstemmelse med
dette regelsæt, parternes eventuelle aftale og i øvrigt på
den måde, som opmanden finder hensigtsmæssig under
hensyn til parternes ønsker.
§ 7 . Anmodningen om hurtig afgørelse skal indeholde
følgende oplysninger:
a) angivelse af sagens parter, herunder parternes
navne,
CVR-nr.,
adresse,
e-mail
og
telefonnummer,
b) oplysning om aftalegrundlaget,
c) angivelse af hvilke af de i AB anførte kategorier
af tvister, sagen angår,
d) klagers påstand, en kort redegørelse for tvisten og
begrundelse for påstanden,
e) nødvendige dokumenter, som klager støtter
påstanden på,
f) oplysning om gennemførelse af aftalt
forhandlingsprocedure og
g) eventuelle ønsker til antal af opmænd og deres
kvalifikationer.
Stk. 2. Indklagede skal oplyse eventuelle ønsker til antal
af opmænd og deres kvalifikationer senest 3 arbejdsdage
efter at have modtaget anmodningen om hurtig afgørelse.
§ 8 . Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere opmænd efter
høring af parterne med en frist på 3 arbejdsdage.
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Stk. 2. Der udpeges som udgangspunkt en faglig opmand,
men hvis tvistens art og karakter tilsiger det, kan der
udpeges en juridisk opmand eller både en faglig opmand
og en juridisk opmand. En opmand kan kun
undtagelsesvist udpeges blandt medlemmerne af
Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium.

arbejdsdage. Opmanden søger at finde et for parterne
passende tidspunkt inden for 10 arbejdsdage. Opmanden
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. 3. Indsigelser mod en opmands 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. 3. Under besigtigelsen kan opmanden søge faktuelle
forhold afklaret, og parterne kan besvare eventuelle
spørgsmål fra opmanden.

Stk. 4. En opmand 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 . Indklagede skal afgive et svar senest 10 arbejdsdage
efter at have modtaget anmodningen om hurtig afgørelse,
men kan ikke bringe andre tvistigheder ind under sagen.
Stk. 2. Indklagedes svar skal indeholde følgende
oplysninger:
a) indklagedes påstand, en eventuel supplerende kort
redegørelse for tvisten samt begrundelse for
påstanden og
b) nødvendige dokumenter, som indklagede støtter
påstanden på.
Stk. 3. Senest samtidig med afgivelse af svar kan
indklagede inddrage yderligere parter i sagen ved et
adcitationsskrift. De(n) adciterede kan afgive
adcitationssvar senest 10 arbejdsdage efter at have
modtaget adcitationsskriftet, men kan ikke bringe andre
tvistigheder ind under sagen.
Stk. 4. Adcitationsskrift skal indeholde de i § 7, stk. 1,
litra a-f, nævnte oplysninger. Adcitationssvar skal
indeholde de i stk. 2 nævnte oplysninger.
Stk. 5. Herefter kan hver part afgive et indlæg senest 5
arbejdsdage efter at have modtaget modpartens indlæg.
Stk. 6. 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.
§ 10 . Opmanden kan med en frist på normalt 5
arbejdsdage anmode parterne om supplerende
oplysninger og materiale.
Stk. 2. Opmanden kan foretage besigtigelse efter
indkaldelse af parterne med et varsel på mindst 5
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Stk. 4. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som led i
sagen.
Stk. 5. Der kan ikke under sagen gennemføres mundtlig
forhandling med afhøring og procedure, idet afgørelsen
træffes på grundlag af det skriftlige materiale og eventuel
besigtigelse.
Stk. 6. Opmanden kan rådføre sig med Voldgiftsnævnet
om juridiske spørgsmål.
§ 11 . Hvis en part ikke bidrager til sagens oplysning eller
fremme eller undlader at svare inden de fastsatte frister,
træffer opmanden afgørelse på det foreliggende
grundlag.
§ 12 . Opmanden kan henvise parterne til mediation eller
mægling eller til at anlægge voldgiftssag, hvis opmanden
vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse.
Stk. 2. Hvis sagen overgår til mediation eller mægling, jf.
stk. 1, kan opmanden efter parternes fælles ønske
fortsætte som henholdsvis mediator eller mægler i sagen.
Stk. 3. Hvis sagen overgår til voldgift, jf. stk. 1, kan
opmanden efter parternes fælles ønske fortsætte som
voldgiftsdommer.
§ 13 . 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
opmand 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.
Stk. 4. Imødekommes en indsigelse mod en udpeget
opmand 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 opmanden, mod hvem der
er gjort indsigelse, fortsætte behandlingen af sagen og
træffe afgørelse.
Stk. 5. Afgørelse efter denne bestemmelse træffes på
skriftligt grundlag, medmindre Voldgiftsnævnet
beslutter, at forholdet skal behandles på et møde,
eventuelt under forsæde af et medlem af
Voldgiftsnævnets juridiske dommerkollegium.

Kapitel 5
Sagens afslutning
§ 14 . Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden har
modtaget det sidste indlæg og eventuelle supplerende
oplysninger og materiale og har gennemført en eventuel
besigtigelse, træffer opmanden afgørelse om tvisten med
bestemmelse om, hvem der skal betale omkostningerne
ved sagens behandling, jf. § 21, samt om eventuelle
regreskrav vedrørende omkostninger, jf. § 21, stk. 3.
Stk. 2. Afgørelsen 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.
Afgørelsen skal endvidere angive parternes påstande,
resultatet samt de grunde, som afgørelsen bygger på.

c) opmanden henviser parterne til mediation eller
mægling eller til at anlægge voldgiftssag, jf. §§
12, stk. 1, og 14, stk. 5, sidste pkt.
§ 16 . En part kan inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen
af afgørelsen anmode Voldgiftsnævnet om, at opmanden
retter regnefejl, skrivefejl eller lignende i afgørelsen.
Øvrige parter høres herom. Hvis opmanden finder
anmodningen berettiget, skal rettelsen foretages inden 5
arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.
Stk. 2. Opmanden kan af egen drift rette fejl, som nævnt
i stk. 1, inden 10 arbejdsdage efter, at afgørelsen er
truffet.
Stk. 3. En part kan inden 10 arbejdsdage efter
modtagelsen af afgørelsen anmode Voldgiftsnævnet om,
at opmanden afsiger en tillægsafgørelse om krav, der er
fremsat under sagen, men som ikke er behandlet i
afgørelsen. Øvrige parter høres herom. Hvis opmanden
finder anmodningen berettiget, skal opmanden træffe
tillægsafgørelsen inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen
af anmodningen.
Stk. 4. Opmanden kan om nødvendigt forlænge fristerne
i stk. 1, sidste pkt., og stk. 3, sidste pkt.
§ 17 . En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse
bindende virkning for sagens parter.

Stk. 3. Afgørelsen skal være skriftlig, dateret og
underskrevet af opmanden.

Stk. 2. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at
den er truffet.

Stk. 4. Afgørelsen sendes til Voldgiftsnævnet, der sender
den videre til sagens parter.

Stk. 3. Afgørelsen kan indbringes for voldgift senest 8
uger efter, at den er truffet, og der træffes da ved
voldgiftskendelsen endelig afgørelse om tvisten. I
tilfælde af indbringelse skal voldgiftsretten gøres bekendt
med afgørelsen.

Stk. 5. I tilfælde af uenighed mellem flere opmænd,
træffes afgørelsen efter stemmeflertallet. Hvis
stemmerne står lige, afgiver hver opmand sit standpunkt
og henviser sagen til behandling efter reglerne om
voldgift efter AB.
§ 15 . Sagen afsluttes
a)
b)
c)
d)

med opmandens afgørelse efter § 14,
ved forlig mellem parterne,
med opmandens afgørelse efter stk. 2 eller
ved manglende indbetaling af depot efter § 18.

Stk. 2. Opmanden træffer desuden afgørelse om sagens
afslutning, hvis
a) klager frafalder sit krav, medmindre indklagede
modsætter sig, at sagen afsluttes, og opmanden
finder, at indklagede har en berettiget interesse i
en afgørelse af tvisten,
b) parterne aftaler at afslutte sagen, eller

Stk. 4. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden
fristens udløb, bliver afgørelsen herefter endelig.
Stk. 5. Indbringelse for voldgift har ikke opsættende
virkning, medmindre voldgiftsretten træffer anden
bestemmelse.

Kapitel 6
Sikkerhedsstillelse og sagens omkostninger
§ 18 . Klager skal indbetale depot for alle omkostninger
ved sagens behandling, jf. § 21. Indklagede skal
tilsvarende indbetale depot ved adcitation.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om depotets
størrelse og kan senere forhøje depotet. Depotet skal
indbetales efter påkrav fra Voldgiftsnævnet.

3

17

Stk. 3. Undlader klager at indbetale et opkrævet depot,
afvises sagen.
stk. 4. Undlader adcitanten at indbetale et opkrævet
depot, afvises kravet mod adciterede.
§ 19 . Opmanden skal påse, at det indbetalte depot under
hele sagens forløb er tilstrækkelig til at dække samtlige
de med sagens behandling forbundne omkostninger.
Stk. 2. Opmanden skal underrette Voldgiftsnævnet, hvis
det viser sig, at det indbetalte depot ikke er tilstrækkeligt.
§ 20 . Opmanden honoreres på grundlag af anvendt tid i
henhold til Voldgiftsnævnets vejledning for beregning af
honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af
opmandens honorar.
§ 21 . Voldgiftsnævnet udarbejder en opgørelse over
omkostningerne ved sagens behandling, herunder
opmandens 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. Parterne hæfter solidarisk for omkostningerne ved
sagens behandling uden hensyn til, hvem der efter
afgørelsen skal betale omkostningerne, eller 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 efter afgørelsen, har den
pågældende krav på regres fra den, der skulle have betalt.
§ 22 . Hver af parterne afholder selv egne omkostninger.
§ 23 . 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
§ 24 . Når en sag om hurtig afgørelse angår flere end 2
parter, gælder bestemmelserne i §§ 1-23 også i deres
indbyrdes forhold.
§ 25 . Hverken opmanden, Voldgiftsnævnet, dets ansatte
eller medlemmer af Voldgiftsnævnets juridiske
dommerkollegium kan gøres ansvarlige for nogen
handling eller undladelse i forbindelse med sagens
behandling eller afgørelse.
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§ 26 . Sagen behandles i fortrolighed.

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
anvendelse for sager om hurtig afgørelse, der indbringes
for Voldgiftsnævnet efter denne dato.

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
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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

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. 5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsdommerne afgøres sagen efter stemmeflertallet.
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Stk. 4. Voldgiftsretten kan om nødvendigt forlænge fristerne i stk. 1, sidste pkt., og stk. 3, sidste pkt.
Stk. 5. Reglerne i § 27, stk. 1-4, finder tilsvarende anvendelse på en rettelse eller tillægskendelse.

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. 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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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.
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Regler for udmeldelse af skønsmænd ved
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
(VBA skønsregler 2008)

§1
Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor „Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed“
udfærdiget
af
Boligministeriet den 10. december 1992 er gældende,
udmelder Voldgiftsnævnet efter begæring af
bygherrer, entreprenører, underentreprenører,
leverandører og de til bygge- og anlægsarbejdet
knyttede
teknikere
i
tilfælde
af
uoverensstemmelse, eller hvor det er nødvendigt
for at sikre bevisets stilling, syn og skøn
vedrørende arbejdet eller en del deraf.
Ved andre bygge- og anlægsarbejder kan
Voldgiftsnævnet udmelde syn og skøn, hvis
parterne er enige om at begære det og underkaster
sig nærværende regler.
§2
Begæringen indgives skriftligt til Voldgiftsnævnet
og skal være ledsaget af følgende oplysninger, jf.
„Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer“ udfærdiget af Boligministeriet den 10.
december 1992, § 45, stk. 2:
1) Oplysning om hvilke parter sagen vedrører,
samt disse parters adresse og telefonnummer, fax.
nr., e-mail-adresse,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redegørelse for sagen, og som indeholder de
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring
ønskes (skønstemaet),
3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,
og
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske
kvalifikationer hos skønsmanden.
Der bør endvidere gives oplysning om navnene på
sagkyndige, der har været interesseret i sagen eller
har afgivet udtalelse i den.

§3
Der udmeldes i almindelighed én skønsmand.
Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning
dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske
særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der
skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til
parternes ønske.
§4
Rekvirenten har pligt til at stille sikkerhed for alle
udgifter ved skønnet, herunder en afgift til
Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved
behandlingen af sagen. Voldgiftsnævnet træffer
bestemmelse om, hvor stor denne sikkerhed bør
være, og om sikkerhedens art. Sikkerheden må
stilles straks. Skønsmanden underrettes om den
stillede sikkerheds størrelse. Viser sagens omfang
sig senere at være større end oprindelig antaget,
kan Voldgiftsnævnet forlange, at sikkerhedens
størrelse forhøjes. Skønsmanden skal underrette
Voldgiftsnævnet, hvis det viser sig, at den
indbetalte sikkerhed ikke er tilstrækkelig.
Skønsmanden skal påse, at den indbetalte
sikkerhed under hele sagens forløb er tilstrækkelig
til at dække samtlige de med sagens behandling
forbundne omkostninger.
§5
Meddelelse om skønsmandens udmeldelse
tilsendes rekvirenten samt modparten tillige med et
eksemplar af disse regler.
Indsigelse mod skønsmandens habilitet må
fremsættes senest 8 dage efter modtagelsen af
underretningen. Fremkommer sådan indsigelse,
tager Voldgiftsnævnet under overvejelse, om
indsigelsen findes begrundet, og udmelder i
bekræftende fald en anden skønsmand.
§6
Voldgiftsnævnet kan i sager af hastende karakter
udmelde skønsmænd, der kan træde i virksomhed
med kort varsel.
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til sagens oplysning, må han finde sig i, at
skønsmanden afgiver skønnet på grundlag af det
af de andre interesserede oplyste og af de
oplysninger, skønsmanden selv måtte have
tilvejebragt.

I sådanne tilfælde kan Voldgiftsnævnet i
fornødent omfang fravige de foranstående regler.
§7
Voldgiftsnævnet tager kontakt til skønsmanden
for at fastlægge en tidsramme for skønnet og
påser, at tidsrammen overholdes.

§ 10
Hvis skønsmanden ønsker at skaffe yderligere
oplysninger eller anstille undersøgelser - bortset
fra sådanne, som tilsigter at supplere hans
almenfaglige viden - skal parterne underrettes
herom og have lejlighed til at udtale sig.

Når skønsmanden er udmeldt og har sat sig ind i
begæringen og de med denne vedlagte
oplysninger, giver han parterne lejlighed til at
udtale sig om sagen og til at tilvejebringe
yderligere oplysninger. Skønsmanden kan vælge
skriftlig eller mundtlig forhandling eller en
forening af begge dele.

§ 11
Så snart sagen er færdigbehandlet af
skønsmanden, udarbejdes skøns-erklæringen, som
indsendes
i
underskreven
stand
til
Voldgiftsnævnet, der videresender en kopi til
parterne. Erklæringen skal så vidt muligt afgives
inden 4 uger efter at sagen er færdigbehandlet,
medmindre der er aftalt en anden tidsramme for
sagens gennemførelse.

Alle parter skal tilsiges til møderne i sagen. Der
gives parterne valgmuligheder mellem to
mødetidspunkter, hvorefter mødet fastlægges af
skønsmanden på et af disse. Kan en part ikke
møde på det fastsatte tidspunkt, må der mødes ved
stedfortræder. Alle parter gøres bekendt med,
hvad modparten har anført, samt med de
dokumenter, der indsendes til skønsmanden.
Under skønsforretningen kan enhver af parterne
ændre det oprindelig affattede skønstema og stille
supplerende spørgsmål til skønsmanden.

Skønserklæringen skal indeholde oplysninger om,
hvem der har givet møde under forretningen samt
om, hvorvidt nogen af de interesserede, skønt
behørigt tilsagt, er udeblevet eller har vist sig
uvillig til at medvirke til sagens oplysning.
Såfremt der mellem flere skønsmænd ikke er
opnået enighed, skal dette anføres, og i så fald må
hver enkelts mening fremgå af erklæringen.

I tilfælde af uenighed mellem parterne om
spørgsmål i skønstemaet eller om fremlæggelse af
bilag, forelægges denne for Voldgiftsnævnet.
Skriftveksling herom skal være afsluttet inden 14
dage efter at uenigheden er konstateret.
Voldgiftsnævnet afgør tvisten på skriftligt
grundlag,
medmindre
det
findes
mere
hensigtsmæssigt, at tvisten behandles på et møde.
Voldgiftsnævnet træffer afgørelse af, hvorledes
der skal forholdes med omkostningerne i
anledning af tvisten.

§ 12
Enhver, der i henhold til § 11 har krav på at
modtage et eksemplar af skønserklæringen, kan
inden 14 dage efter modtagelsen forlange, at
Voldgiftsnævnet indkalder til et møde, hvori
parterne under forsæde af en af formanden for
Voldgiftsretternes Præsidium udpeget dommer
kan stille skønsmanden yderligere spørgsmål til
supplering og uddybning af erklæringen.

§8
Alle originaldokumenter, tegninger o. lign. har
parterne krav på at få tilbageleveret, når skønnet
er afsluttet, og udgifterne ved skønnet er betalt, jf.
§ 13. Af alle aktstykker, som kan fordres
tilbageleveret, kan Voldgiftsnævnet forlange
bekræftede genparter.

Der optages referat af det under mødet passerede.
Referatet tilstilles de i § 11 nævnte parter.
Udgifterne ved mødets afholdelse, herunder
honorar til skønsmanden og vedkommende
dommer, afholdes af den part, som har begæret
mødet afholdt.

§9
Såfremt nogen af parterne ved at udeblive eller på
anden måde skulle vise sig uvillig til at medvirke
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§ 13
Efter
skønssagens
afslutning
indsender
skønsmanden til Voldgiftsnævnet regning på de
ved skønnet foranledigede udgifter. Størrelsen af
skønsmandens honorar skal godkendes af
Voldgiftsnævnet, som derefter foretager en
opgørelse af den samlede udgift ved skønnet,
herunder den i § 4 nævnte afgift, og afregner med
rekvirenten.
For betaling af den samlede udgift hæfter
rekvirenten uden hensyn til, om beløbet måtte
overstige den stillede sikkerhed.
§ 14
Den eller de, der har fremsat begæring om syn og
skøn, hæfter for udgifterne herved, herunder
skønsmandens honorar, der fastsættes af
Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf
indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og
dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen
af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i
så fald skønsmandens honorar.
§ 15
Voldgiftsnævnet
kan
undtagelsesvis,
når
rekvirentens økonomiske forhold og sagens
beskaffenhed i særlig grad taler derfor, helt eller
delvis fritage rekvirenten for at stille sikkerhed
eller for at betale udgifterne ved skønnet.
§ 16
Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun
finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er
anledning
dertil.
Hvis
begæring
om
voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, tager
Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer
om supplerende syn og skøn eller et nyt syn og
skøn ved samme eller anden skønsmand.
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
den 1. oktober 2008.
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Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. ved
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

§1
I en entrepriseaftale, hvor "Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed", udfærdiget af Boligministeriet
den 10. december 1992, er gældende, udpeger
Voldgiftsnævnet efter begæring af en part en
sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af
stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om
berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller
foretage modregning i tilfælde af parternes
uenighed som nævnt i § 22, stk. 14, jf. § 46, stk. 1.
Den sagkyndige kan ikke udpeges blandt
medlemmerne af voldgiftsrettens præsidium eller
disses suppleanter.
§2
Begæringen indgives skriftligt til Voldgiftsnævnet
og skal være ledsaget af følgende oplysninger, jf.
"Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", (AB
92), § 45, stk. 2, jf. § 46, stk. 3.
1) oplysning om, hvilke parter sagen
vedrører, samt disse parters adresse og
telefonnummer,
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redegørelse for sagen, og som indeholder
de spørgsmål, den sagkyndige skal træffe
beslutning om,
3) de dokumenter, der er af betydning for
sagen,
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske
kvalifikationer hos den sagkyndige og
5) angivelse af, om beslutningen mod
betaling af et særligt gebyr ønskes fremmet
som hastesag.
Der bør endvidere gives oplysning om navnene på
sagkyndige, der har været interesserede i sagen
eller har afgivet udtalelse i den.
Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den
anden part i entrepriseaftalen.

§3
Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter
bestemme, at beslutningen skal træffes af flere
sagkyndige.
§4
Den begærende part skal stille sikkerhed for alle
udgifter ved beslutningen, herunder en afgift til
Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved
behandlingen af sagen. Voldgiftsnævnet træffer
bestemmelse om, hvor stor denne sikkerhed skal
være, og om sikkerhedens art. Sikkerheden må
stilles straks. Viser sagens omfang sig senere at
være større end oprindeligt antaget, kan
Voldgiftsnævnet forlange, at sikkerhedens størrelse
forhøjes.
§5
Meddelelse om udpegning af den sagkyndige
fremsendes til parterne tillige med et eksemplar af
disse regler.
Indsigelse mod den sagkyndiges habilitet skal
fremsættes straks efter, at meddelelsen om
udpegningen er modtaget af en part. Fremkommer
sådan indsigelse, tager Voldgiftsnævnet under
overvejelse, om indsigelsen findes begrundet, og
udpeger i bekræftende fald en anden sagkyndig.
§6
Voldgiftsnævnet kan i sager af hastende karakter
udpege en sagkyndig, der kan træde i virksomhed
med kort varsel.
I sådanne tilfælde kan Voldgiftsnævnet i fornødent
omfang fravige disse regler.
§7
Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for
modparten til at afgive indlæg.
Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning
dertil - give parterne adgang til at fremkomme med
yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist,
som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af
fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og
inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket
omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og
hvem der skal betale udgifterne, herunder den
sagkyndiges honorar.
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Under ganske særlige omstændigheder kan
Voldgiftsnævnet forlænge de fastsatte frister med
indtil 10 arbejdsdage.
Den sagkyndige kan vælge skriftlig eller mundtlig
forhandling eller en forening af begge dele.

I alle tilfælde af uenighed mellem flere
sagkyndige, skal dette anføres, og hver enkelts
mening skal fremgå af beslutningen.
§ 13
Beløb der omfattes af beslutningen om udbetaling
af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået
skriftlig meddelelse om beslutningen.

§8
Alle originaldokumenter, tegninger o. lign. har
parterne krav på at få tilbageleveret, når beslutning
er truffet, og udgifterne ved beslutningen er betalt.
Af alle aktstykker, som kan fordres tilbageleveret,
kan Voldgiftnævnet forlange bekræftede genparter.

§ 14
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af den
sagkyndiges honorar og opgør den samlede udgift
ved beslutningen, herunder den i § 4 nævnte afgift,
og afregner med den eller de parter, der i henhold
til beslutningen, endeligt skal afholde udgifterne,
jf. § 7. For betaling af den samlede udgift hæfter
parterne solidarisk uden hensyn til, om beløbet
måtte overstige den stillede sikkerhed.

§9
Såfremt nogen af parterne ved at udeblive eller på
anden måde skulle vise sig uvillig til at bidrage til
sagens oplysning, må parten finde sig i, at den
sagkyndige træffer beslutning på grundlag af det af
de andre interesserede oplyste og af de
oplysninger, som den sagkyndige selv måtte have
tilvejebragt.
§ 10
Hvis den sagkyndige ønsker at skaffe yderligere
oplysninger eller anstille yderligere undersøgelser bortset fra sådanne, som tilsigter at supplere hans
almenfaglige viden - skal parterne underrettes
herom og have lejlighed til at udtale sig.

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
den 10.6.1993.

§ 11
Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling
til private bygherrer og til entreprenører betinges af
sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så
fald bestemmelse om sikkerhedens' art og omfang
og om betingelserne for dens udbetaling eller
ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens
sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige
tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at
anlægge voldgiftssag, jf. "Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer", (AB 92), § 47.
§ 12
Så snart sagen er færdigbehandlet af den
sagkyndige, udarbejdes beslutning, som indsendes
i underskreven stand til Voldgiftsnævnet, der
videresender den til parterne.
Beslutningen skal indeholde oplysninger om, hvem
der har givet møde under forretningen samt om,
hvorvidt nogen af de interesserede, skønt behørigt
tilsagt, er udeblevet eller har vist sig uvillig til at
medvirke til sagens oplysning.
Såfremt der mellem to sagkyndige ikke er opnået
enighed, kan Voldgiftsnævnet udpege en tredje
sagkyndig. Beslutning træffes efter stemmeflerhed.
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Regler
Reglerfor
forvoldgiftsbehandling
voldgiftsbehandling
inden for
forbyggebygge-og
oganlægsvirksomhed
anlægsvirksomhed
inden
(VBA-voldgiftsregler 2010)
(VBA-voldgiftsregler
2010)
§1

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed
afgør tvister mellem parter, der har aftalt, at
allerede opståede tvister eller fremtidige tvister
inden for bygge- og anlægsvirksomhed skal
afgøres ved voldgiftsretten. Sådan aftale er truffet,
når parterne har vedtaget Almindelige betingelser
for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB92),
Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning
og bistand af oktober 1989 (ABR 89) eller
Almindelige betingelser for totalentreprise af
december 2003 (ABT93).
Stk. 2. I sager om forbrugeraftaler er en
voldgiftsaftale, der er indgået, før tvisten opstod,
ikke bindende for forbrugeren.

§2

Den enkelte voldgiftsret består af en juridisk
dommer, der udpeges af formanden for
Voldgiftsretternes Præsidium, og af to faglige
dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet under
hensyn til sagens beskaffenhed, jf. dog §§ 3-5.
Stk. 2. Såfremt sagens karakter eller de involverede
problemer tilsiger det, kan Voldgiftsnævnet foreslå
parterne, at voldgiftsretten efterfølgende nedsættes
i overensstemmelse med reglernes §§ 4 eller 5 eller
behandles
efter
regler
om
forenklet
voldgiftsbehandling.

§3

Hvis en part begærer det, suppleres voldgiftsretten
med to yderligere juridiske dommere, der udpeges
af formanden for Voldgiftsretternes Præsidium.
Stk. 2. Merudgifterne herved tages i betragtning
ved fastsættelsen af sagsomkostningerne. Det kan
da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af
udvidelsen af retten, skal udredes af den part, der
har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke
var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

§4

Voldgiftsnævnet kan efter anmodning fra parterne
bestemme, at voldgiftsretten alene skal bestå af en
enkelt faglig dommer. Anmodning herom kan
rettes i klageskriftet.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan af egen drift foreslå
parterne, at sagen afgøres af en enkelt faglig
dommer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
Stk. 3. Såfremt sagens karakter eller de involverede
problemer tilsiger det, kan Voldgiftsnævnet
efterfølgende bestemme, at voldgiftsretten
sammensættes i overensstemmelse med reglernes §
2.

§5

Formanden for Voldgiftsretternes Præsidium kan
efter anmodning fra parterne bestemme, at en
voldgiftsret alene skal bestå af en enkelt juridisk
dommer.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan af egen drift foreslå
parterne, at sagen afgøres af en enkelt juridisk
dommer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
Stk. 3. Såfremt sagens karakter eller de involverede
problemer tilsiger det, kan Voldgiftsnævnet
efterfølgende bestemme, at voldgiftsretten
sammensættes i overensstemmelse med reglernes §
2.

§6

Den, som bliver kontaktet i forbindelse med en
mulig udpegning som voldgiftsdommer, skal
oplyse om forhold, der kan give anledning til
berettiget tvivl om vedkommendes upartiskhed
eller uafhængighed. En voldgiftsdommer skal fra
sin udpegning og under behandlingen af
voldgiftssagen straks oplyse om sådanne forhold,
med mindre voldgiftsdommeren allerede har oplyst
herom.
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Stk. 2. Når medlemmerne af voldgiftsretten er
udpeget, underrettes parterne om udpegningen.
Stk. 3. Der kan kun gøres indsigelse mod en
voldgiftsdommer, hvis der foreligger forhold, som
giver anledning til berettiget tvivl om
voldgiftsdommerens
upartiskhed
eller
uafhængighed eller om en faglig dommers
kvalifikationer.
Stk. 4. Indsigelse mod en voldgiftsdommer skal
fremsættes skriftligt over for Voldgiftsnævnet
inden 15 kalenderdage efter, at parten er blevet
bekendt med udpegningen af voldgiftsdommeren
og de forhold, som indsigelsen bygger på.
Stk. 5. Med mindre voldgiftsdommeren trækker sig
eller den anden part tilslutter sig, at
voldgiftsdommerens hverv skal ophøre, afgør
voldgiftsretten, om indsigelsen skal tages til følge.

Stk. 2. Er klageskrift fremsendt pr. fax eller e-mail,
anses det for modtaget på det tidspunkt, hvor det er
registreret
modtaget
af
Voldgiftsnævnet.
Tilsvarende gælder for øvrige processkrifter.

§ 11

Klageskrift skal indeholde:
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt
disse parters adresse og telefonnummer,
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de
kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og
3) angivelse af de dokumenter, som klageren agter
at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt
og fortløbende nummereret (1, 2 o.s.v.).
Stk. 2. Klageskrift fremsendes i 4 eksemplarer. I
tilfælde, hvor en voldgiftsret består af en enkelt
dommer, nedsættes antallet til 2, og ved 5-mandsretter forhøjes det til 6. Klageskriftet fremsendes
samtidig direkte til indklagede.

Stk. 6. Imødekommes en indsigelse mod en
voldgiftsdommer ikke, kan den part, der har gjort
indsigelse, inden 30 kalenderdage efter at have
modtaget meddelelse om afgørelsen om, at
indsigelsen ikke er blevet imødekommet, anmode
domstolene om at afgøre, om indsigelsen skal tages
til følge.

Stk. 3. Dokumenter (bilag) fremsendes i 2 eksemplarer, ved 5-mandsretter i 4 eksemplarer.

§7

Stk. 2. Svarskrift skal indeholde:
1) indklagedes påstand,
2) angivelse af eventuelle modkrav,
3) en fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstanden og modkravene støttes,
og
4) angivelse af de dokumenter og beviser, som indklagede agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal
være vedlagt og fortløbende litreret (A, B o.s.v.).
Stk. 3. § 11, stk. 2, og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Parterne skal behandles lige, og hver part skal have
fuld lejlighed til at fremføre sin sag.

§8

Voldgiftsretten kan behandle sagen på den måde,
som voldgiftsretten finder hensigtsmæssigt.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan bl.a. bestemme, hvilke
beviser der kan føres, og hvilke omstændigheder,
der kan lægges til grund for sagens pådømmelse.

§9

Hovedforhandlingen finder sædvanligvis sted på
Voldgiftsnævnets hjemsted, men kan finde sted på
et andet af voldgiftsretten bestemt sted, hvor dette
måtte være praktisk.

§ 10

Sag for voldgiftsretten anses for anlagt ved
indlevering af klageskrift, der stiles til
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
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§ 12

Indklagede skal inden en af Voldgiftsnævnet fastsat frist indlevere svarskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 13

Parterne kan yderligere udveksle replik og duplik
og eventuelt yderligere processkrifter. Voldgiftsretten fastsætter frister for denne yderligere skriftveksling.

§ 14

Efter modtagelsen af klageskrift og senest ved
modtagelsen af svarskrift indkalder voldgiftsretten
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eller Voldgiftsnævnet efter voldgiftsrettens bestemmelse parterne til et forberedende møde, med
mindre voldgiftsretten finder det uhensigtsmæssigt. I indkaldelsen angives, hvilke spørgsmål der
særligt skal drøftes på mødet.
Stk. 2. I det forberedende møde bringes parternes
stilling til faktiske og retlige omstændigheder på
det rene, og det søges klargjort, hvilke omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke der skal være
genstand for bevisførelse. Det afklares endvidere,
om der fremsættes formalitetsindsigelser, og om
der er opfordringer til en part om at meddele faktiske oplysninger, herunder at fremlægge dokumenter eller andre beviser.
Stk. 3. I det forberedende møde skal voldgiftsretten
eller Voldgiftsnævnet efter voldgiftsrettens bestemmelse endvidere efter drøftelse med parterne
så vidt muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder
1) tidsrammen for afgivelse af svarskrift, replik og
duplik og for eventuel yderligere forberedelse,
2) tidsrammen for afholdelse af syn og skøn,
3) tidspunktet for forberedelsens slutning,
4) tid og sted for hovedforhandlingen samt
5) hovedforhandlingens tilrettelæggelse, herunder
frist for indlevering af påstandsdokumenter og
eventuel ekstrakt.
Stk. 4. Det forberedende møde afholdes på Voldgiftsnævnets hjemsted eller på et af voldgiftsretten
fastsat andet sted eller som telefonmøde, videokonference eller lign.
Stk. 5. Såfremt der ikke afholdes forberedende
møde som anført i stk. 1, udarbejder Voldgiftsnævnet efter modtagelsen klageskrift og senest ved
modtagelsen af svarskrift tidsplan for sagens videre
forløb, herunder så vidt muligt med tidspunktet for
hovedforhandlingen.

§ 15

Hver af parterne kan udvide påstande, fremsætte
nye anbringender og angive nye beviser (nova).
Stk. 2. Nova, der fremkommer senere end 8 kalenderdage før hovedforhandlingen, tages ikke i betragtning, med mindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.

§ 16

Såfremt en part ikke er i stand til at overholde en i
henhold til §§ 13 - 14 fastsat frist, må parten i god
tid inden fristens udløb fremsende en motiveret anmodning om fristforlængelse til et bestemt senere
tidspunkt.
Stk. 2. Voldgiftsretten tager, eventuelt efter at have
indhentet en udtalelse fra modparten, stilling til,
om anmodningen helt eller delvist kan imødekommes.
Stk. 3. Undlader en part at fremsende et processkrift inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan
voldgiftsretten bestemme, at processkriftet ikke tillades fremlagt, at sagen afgøres på det foreliggende
grundlag, og at bevisdokumenter, der ikke allerede
er fremlagt, ikke vil blive tilladt fremlagt.

§ 17

Voldgiftsretten kan udpege en eller flere skønsmænd til at afgive erklæring til voldgiftsretten om
bestemte spørgsmål, som voldgiftsretten skal afgøre. Voldgiftsretten kan pålægge en part at meddele skønsmanden alle relevante oplysninger og
give skønsmanden adgang til at besigtige dokumenter og andre beviser.
Stk. 2. Rekvirenten har pligt til at stille sikkerhed
for alle udgifter ved skønnet, herunder en afgift til
Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved behandling af sagen. Voldgiftsnævnet træffer bestemmelse om, hvor stor denne sikkerhed bør være, og
om sikkerhedens art. Sikkerheden må stilles straks.
Hvis der ikke stilles sikkerhed, tillader voldgiftsretten ikke det begærede syn og skøn, og sagens behandling fremmes uden syn og skøn. Skønsmanden
underrettes om den stillede sikkerheds størrelse.
Viser sagens omfang sig senere at være større end
oprindeligt antaget, kan Voldgiftsnævnet forlange,
at sikkerhedens størrelse forhøjes. Skønsmanden
skal underrette Voldgiftnævnet, hvis det viser sig,
at den indbetalte sikkerhed ikke er tilstrækkelig.
Skønsmanden skal påse, at den indbetalte sikkerhed under hele sagens forløb er tilstrækkelig til at
dække samtlige de med sagens behandling forbundne omkostninger.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet sætter sig i forbindelse
med skønsmanden for at fastlægge en tidsramme
for skønnet og påser, at tidsrammen overholdes.
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Tidsrammen for syn og skøn fastlægges i overensstemmelse med den samlede tidsramme for sagens
forberedelse, jf. § 14, stk. 3.
Stk. 4. Når skønsmanden er udmeldt og har sat sig
ind i begæringen og de med denne vedlagte oplysninger, giver han parterne lejlighed til at udtale sig
om sagen og til at tilvejebringe yderligere oplysninger. Skønsmanden kan vælge skriftlig eller
mundtlig forhandling eller en forening af begge
dele.
Stk. 5. Alle parter tilsiges til møderne med skønsmanden i sagen. Der gives parterne valgmuligheder
mellem fem mødetidspunkter inden for en af
skønsmanden fastsat frist. Efter udløbet af denne
frist fastlægger skønsmanden mødet på et af disse.
Kan en part ikke møde på det fastsatte tidspunkt,
må der mødes ved stedfortræder. Alle parter gøres
bekendt med, hvad modparten har anført, samt med
de dokumenter, der indsendes til skønsmanden.
Under skønsforretningen kan enhver af parterne
ændre det oprindelig affattede skønstema og stille
supplerende spørgsmål til skønsmanden.
Stk. 6. I tilfælde af uenighed mellem parterne om
spørgsmål i skønstemaet eller om fremlæggelse af
bilag, forelægges tvisten for voldgiftsrettens formand eller efter dennes bemyndigelse Voldgiftsnævnet. Skriftveksling herom skal være afsluttet
inden 14 dage, efter at uenigheden er konstateret.
Voldgiftsrettens formand eller efter dennes bemyndigelse Voldgiftsnævnet afgør tvisten på skriftligt
grundlag, med mindre det findes mere hensigtsmæssigt, at tvisten behandles på et møde. Voldgiftsrettens formand eller efter dennes bemyndigelse Voldgiftsnævnet kan umiddelbart efter tvistens afgørelse træffe afgørelse af, hvorledes der
skal forholdes med omkostningerne i anledning af
tvisten. Såfremt der ikke er udpeget en voldgiftsret,
træffer Voldgiftsnævnet afgørelse i tvisten.
Stk.7. Hvis en part anmoder om det, eller hvis voldgiftsretten finder det nødvendigt, skal skønsmanden efter afgivelsen af sin skriftlige eller mundtlige
erklæring deltage i hovedforhandlingen, hvor parterne og voldgiftsrettens medlemmer har lejlighed
til at stille spørgsmål til skønsmanden.
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§ 18

Voldgiftsretten, eventuelt de faglige dommere
alene, kan af egen drift eller efter anmodning besigtige det byggeri eller anlæg, hvorom sagen drejer sig.

§ 19

Voldgiftsretten kan beslutte selv at indhente oplysninger og iværksætte undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Parterne underrettes om voldgiftsrettens beslutning og om de herved tilvejebragte
oplysninger, og der gives dem lejlighed til at udtale
sig.

§ 20

Sagsbehandlingsspørgsmål kan afgøres af voldgiftsrettens formand alene.

§ 21

Voldgiftsretten har ret til på ethvert tidspunkt under
sagen at mægle forlig.

§ 22

Når voldgiftsretten finder, at parterne har haft lejlighed til at udtale sig og tilvejebringe de nødvendige oplysninger, berammer voldgiftsretten hovedforhandlingen.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan inden skriftvekslingens
færdiggørelse bestemme, at sagen berammes til hovedforhandling, jf. § 14, stk. 3.
Stk. 3. Såfremt det findes hensigtsmæssigt, kan
voldgiftsretten dog efter at have indhentet parternes
udtalelse herom bestemme, at sagen skal forhandles skriftligt.

§ 23

Parterne bør sørge for, at personer, der kan give oplysning i sagen, kommer til stede ved hovedforhandlingen, og skal senest 8 kalenderdage før retsmødet meddele voldgiftsretten og modparten,
hvem der møder som partsrepræsentant, og hvem
der agtes afhørt som vidner.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan bestemme, at parter giver personligt møde, og pålægge parterne at drage
omsorg for, at personer, der har haft med den foreliggende sag at gøre, afgiver vidneforklaring for
voldgiftsretten.
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§ 24

Der føres en protokol over forhandlingerne for
voldgiftsretten.
Stk. 2. I protokollen indføres oplysninger om de i
hver enkelt sag afholdte forhandlingsmøder med
angivelse af tid og sted for mødet samt de i mødet
deltagende personer og resultatet af forhandlingen.
Stk. 3. Parterne kan fordre udskrift af, hvad der er
tilført protokollen.

§ 25

Hovedforhandlingen finder sted på den måde, som
voldgiftsretten finder hensigtsmæssig.
Stk. 2. Parterne fremsender forud for hovedforhandlingen endeligt påstandsdokument til de øvrige parter og til Voldgiftsnævnet.
Stk. 3. Senest 4 uger før hovedforhandlingen fremsender klager bilagssamling med indholdsfortegnelse og sidetal, medmindre voldgiftsretten har bestemt, at parterne skal udarbejde ekstrakt, jf. § 25,
stk. 4. Bilagssamlingens indhold skal inden fremsendelsen være afstemt med sagens øvrige parter.
Bilagssamlingen fremsendes i 4 eksemplarer til
Voldgiftsnævnet. I tilfælde, hvor voldgiftsretten
består af en enkelt dommer, nedsættes antallet til 2,
og ved 5-mandsretter forhøjes det til 6. Bilagssamlingen fremsendes samtidig direkte til indklagede.
Stk. 4. Voldgiftsrettens formand kan bestemme, at
klageren forud for hovedforhandlingen i samarbejde med indklagede samler kopier af de dokumenter eller dele af dokumenter, som parterne vil
påberåbe sig under hovedforhandlingen, i en ekstrakt. Ekstrakten tilsendes de øvrige parter og
Voldgiftsnævnet. Parterne er ikke afskåret fra at
påberåbe sig allerede fremlagte dokumenter, selv
om de ikke er medtaget i ekstrakten.
Stk.5. Finder voldgiftsretten, efter at sagen er optaget til kendelse, at der mangler oplysninger, som
måtte anses for ønskelige ved sagens afgørelse,
genoptager den sagens forhandling. Herom underrettes sagens parter, og der gives dem lejlighed til
at søge de manglende oplysninger tilvejebragt.
Hvis voldgiftsretten selv skaffer yderligere oplysninger, gælder det i § 19, 2. pkt. anførte.

§ 26

Udebliver en part uden rimelig grund fra en hovedforhandling, eller undlader parten at medvirke til
sagens oplysning eller fremme, jf. §§ 12 og 13, kan
voldgiftsretten afgøre sagen på det foreliggende
grundlag. Parten er herved, uanset § 15, stk. 2, afskåret fra at fremkomme med yderligere processkrifter og bilag.

§ 27

Indgår parterne under voldgiftssagen på egen hånd
eller ved voldgiftsrettens mellemkomst forlig om
tvisten, afslutter voldgiftsretten sagen.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan fremkomme med en
mundtlig eller skriftlig tilkendegivelse, hvori voldgiftsretten giver udtryk for sin opfattelse af sagen.

§ 28

Voldgiftskendelsen skal være skriftlig, og et eksemplar af kendelsen, der opbevares i Voldgiftsnævnet, skal underskrives af voldgiftsrettens medlemmer.
Stk. 2. Voldgiftskendelsen skal angive de grunde,
den bygger på, medmindre parterne har aftalt, at
den ikke skal begrundes.
Stk. 3. Voldgiftskendelsen skal dateres og angive,
hvor voldgiften har fundet sted. Voldgiftskendelsen anses for afsagt på dette sted.
Stk. 4. Voldgiftskendelsen afsiges snarest, så vidt
muligt senest 4 uger efter den endelige optagelse af
sagen til påkendelse.
Stk. 5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem
voldgiftsrettens medlemmer afgøres sagen efter
stemmeflertallet.
Stk. 6. Voldgiftsrettens medlemmer kan kræve, at
kendelsen indeholder oplysning om de forskellige
meninger under afstemningen.
Stk. 7. Efter voldgiftskendelsens afsigelse skal et
eksemplar, der er attesteret af Voldgiftsnævnet, tilstilles hver part.
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§ 29

Voldgiftssagen afsluttes med den endelige voldgiftskendelse, med forlig, jf. § 27, eller med voldgiftsrettens afgørelse efter stk. 2 eller § 32, stk. 4.
Stk. 2. Voldgiftsretten træffer afgørelse om sagens
afslutning, såfremt:
1) klageren frafalder sit krav, med mindre indklagede modsætter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsretten finder, at indklagede har en berettiget interesse i en endelig afgørelse af tvisten,
2) parterne aftaler at afslutte voldgiftssagen, eller
3) voldgiftsretten finder, at en fortsættelse af voldgiftssagen af andre grunde er blevet unødvendig eller umulig.
Stk. 3. Voldgiftsrettens kompetence ophører, når
voldgiftssagen afsluttes, jf. dog § 30.

§ 30

Hver af parterne kan inden 30 kalenderdage efter
modtagelsen af voldgiftskendelsen anmode voldgiftsretten om at rette regnefejl, skrivefejl, trykfejl
eller lignende i voldgiftskendelsen. Anmodningen
sendes samtidig til den anden part. Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal den foretage rettelsen inden 30 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen.
Stk. 2. Voldgiftsretten kan af egen drift rette fejl
som nævnt i stk. 1, inden 30 kalenderdage efter
voldgiftskendelsens afsigelse.
Stk. 3. En part kan inden 30 kalenderdage efter
modtagelsen af voldgiftsrettens kendelse anmode
voldgiftsretten om at afsige tillægskendelse om
krav, der er blevet fremsat under voldgiftssagen,
men som ikke er medtaget i voldgiftskendelsen.
Anmodningen sendes samtidig til den anden part.
Hvis voldgiftsretten finder anmodningen berettiget, skal den afsige tillægskendelse inden 60 kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen.
Stk. 4. Voldgiftsretten kan om nødvendigt skriftligt
forlænge den frist, inden hvilken den skal foretage
rettelse eller afsige tillægskendelse efter stk. 1 og
stk. 3.

Stk. 5. Reglerne i § 28, stk. 1-3, og stk. 5-7, finder
tilsvarende anvendelse på en rettelse eller tillægskendelse.

§ 31

Voldgiftsretten kan, med mindre en part modsætter
sig dette, foranledige, at afsagte kendelser eller tilkendegivelser offentliggøres i fagblade uden angivelse af navne.

§ 32

Parterne skal stille sikkerhed for alle udgifter, som
voldgiftssagen skønnes at ville foranledige, herunder en afgift til Voldgiftsnævnet til dækning af udgifter ved behandling af sagen.
Stk. 2. Sikkerheden skal stilles straks, efter at Voldgiftsnævnet under hensyn til sagens økonomiske
omfang har fastsat sikkerhedens størrelse og art.
Voldgiftsnævnet kan forlange sikkerheden forhøjet, hvis sagens omfang senere viser sig at være
større end oprindeligt antaget.
Stk. 3. Der vil sædvanligvis blive forlangt samme
sikkerhedsstillelse af begge parter. Undlader klageren at stille en pålagt sikkerhed, afvises sagen.
Undlader indklagede at stille en pålagt sikkerhed,
skal klageren stille hele sikkerheden. Tilsvarende
gælder for modkrav.
Stk. 4. Voldgiftsnævnet kan afslutte sagen, hvis
sikkerheden ikke stilles.

§ 33

Voldgiftsretten kan pålægge en part helt eller delvis at erstatte modparten de udgifter, voldgiftssagen har påført modparten. Ved fordeling af sagens
omkostninger mellem parterne kan voldgiftsretten
tage hensyn til forhold angivet i § 34, stk. 2.

§ 34

Efter voldgiftssagens afslutning indsender voldgiftsretten til Voldgiftsnævnet regning over de udgifter, der er foranlediget af voldgiften. Størrelsen
af honorar til voldgiftsmændene skal godkendes af
Voldgiftsnævnet, som derefter foretager en opgørelse over den samlede udgift ved voldgiftssagen,
herunder af den i § 32 nævnte afgift og afregner
med parterne.
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter voldgiftsrettens
indstilling bestemme, at en part, der har forsinket
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sagens behandling, eller som har undladt at medvirke til sagens fremme eller i øvrigt har vidtløftiggjort sagen, skal betale en særlig afgift til Voldgiftsnævnet på indtil 100 % af afgiften nævnt i stk.
1, uanset hvordan fordelingen af udgifterne i øvrigt
sker.

§ 38

Ovenstående regler er vedtaget den 15. november
2010 af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i overensstemmelse med Statut for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed af 24.
februar 2010.

Stk. 3. For betalingen af den samlede udgift, dog
bortset fra afgiften i stk. 2, hæfter parterne solidarisk uden hensyn til, hvorledes udgifterne er fordelt
ved kendelsen, eller om beløbet måtte overstige
den stillede sikkerhed. Den af parterne, der herved
muligt kommer til at betale for den anden, har da
regres mod denne.

Stk. 2. Reglerne er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 16. december 2010.

§ 35

Stk. 4. Reglerne træder i kraft den 1. januar 2011
og finder anvendelse på voldgiftssager, der indbringes for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter reglernes ikrafttræden.

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.

§ 36

Hverken voldgiftsdommerne eller Voldgiftsnævnet
eller dets ansatte kan gøres ansvarlige for nogen
handling eller undladelse i forbindelse med en begæring om voldgift, en voldgiftssags behandling
eller en af en voldgiftsret afsagt kendelse.

Stk. 3. Reglerne offentliggøres i Retsinformation
og på Voldgiftsnævnets hjemmeside www.voldgift.dk. Ved sagens start sendes der hver af parterne
et eksemplar af nærværende regler.

Stk. 5. "Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed" af 25. juli 2006 ophæves, idet disse regler dog fortsat finder anvendelse på voldgiftssager, der er indbragt for Voldgiftsnævnet før den 1. januar 2011.
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
den 15. november 2010

§ 37

I lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift er det
bestemt, at reglerne i kapitel 1-2, 8-10 og reglerne
i § 11, stk. 3, § 13, stk. 3, 1. pkt., § 14, stk. 1, 2.
pkt., § 16, stk. 3, 2. pkt., § 27, § 34, stk. 3, § 12, §
16, stk. 4, 2. pkt., § 18, § 31, stk. 1 og 3, og § 33,
stk. 5, jf. § 31, stk. 1 og 3, ikke kan fraviges ved
aftale. Det følger heraf, at disse regler finder anvendelse ved voldgiftsbehandling inden for bygge- og
anlægsvirksomhed i det omfang, de er af betydning.
Stk. 2. De regler i voldgiftsloven, der ikke er nævnt
i stk. 1, kan fraviges ved aftale. Disse regler gælder
i det omfang, de ikke er fraveget ved de foranstående regler og er af betydning for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed.
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Regler for uformel bedømmelse
Vedtaget af Voldgiftsnævnet den 31 . august 2015

Stk. 2. Parternes navne, adresse, telefonnummer
og emailadresse skal desuden angives.

Reglerne for uformel bedømmelse kan anvendes
under alle stadier af et bygge- og anlægsprojekt og
anvendes for hurtigt at få en kvalificeret og
uvildig vurdering af enhver type tvist for dermed
at undgå, at en tvist eskalerer og for at kunne
komme videre med arbejdet. Anvendelse af
reglerne kan enten være aftalt i bygge- eller
anlægskontrakten eller være aftalt, efter at tvisten
er opstået, ligesom reglerne kan bringes i
anvendelse både før og efter entreprisens
aflevering.

§ 4 . Voldgiftsnævnet udpeger en egnet bedømmer
inden 5 arbejdsdage efter modtagelsen af
anmodningen og orienterer parterne om
bedømmerens kvalifikationer. Parterne gives i den
forbindelse oplysning om regelgrundlaget,
nævnets gebyr, og hvilken timesats der finder
anvendelse ved fastsættelsen af honoraret til
bedømmeren sammen med et foreløbigt estimat
for bedømmerens forventede tidsforbrug.

§ 1 . Hvis der er enighed om anvendelse af
Voldgiftsnævnets regler for uformel bedømmelse
kan en part i en entrepriseaftale anmode
Voldgiftsnævnet om at udpege en bedømmer til at
fremkomme med en tilkendegivelse om tekniske,
økonomiske, administrative eller juridiske
spørgsmål, som opstår imellem parterne.

Stk. 2. Der kan med parternes samtykke udpeges
flere bedømmere. Bedømmeren kan om
nødvendigt inddrage nødvendig ekspertviden på
enkelte punkter, hvorved udpegelse af flere
bedømmere kan undgås.
Stk. 3. Voldgiftsnævnet beslutter, om evt.
indsigelser mod den udpegede bedømmers
kvalifikationer og habilitet kan tages til følge.

§ 2 . Voldgiftsnævnet kan som bedømmer udpege
en person, der gennem sin uddannelse og
erhvervsmæssige baggrund er fagligt kvalificeret
og har høje faglige standarder, herunder gennem
erfaring med opgaver som dommer, faglig
dommer, sagkyndig eller skønsmand ved
Voldgiftsnævnet mv.
Stk. 2. Bedømmeren kan ikke udpeges som
voldgiftsdommer, mægler eller mediator i en
efterfølgende sag om samme spørgsmål,
medmindre parterne i enighed anmoder herom.

§ 5 . Parterne har pligt til at stille sikkerhed for alle
udgifter, som bedømmelsen skønnes at ville
andrage, herunder gebyr og serviceafgift til
Voldgiftsnævnet til dækning af udgifterne ved
bedømmelsen.
Voldgiftsnævnet
træffer
bestemmelse om sikkerhedens størrelse. Der vil
sædvanligvis
blive
forlangt
samme
sikkerhedsstillelse af begge parter. Sikkerheden
stilles straks.

§ 3 . Parterne stiler anmodningen til
Voldgiftsnævnet med email sammen med en
henvisning til aftalegrundlaget og en kort
redegørelse for de spørgsmål, der ønskes bedømt.
Hver part kan eventuelt indgive sin egen
redegørelse, men der skal ikke medsendes bilag
mv.

§ 6 . Bedømmeren undersøger de rejste spørgsmål
på den måde og i det omfang, bedømmeren - i
samråd med parterne - finder fornødent.
Bedømmeren fastlægger behovet for evt.
dokumentation eller andet materiale, som parterne
er forpligtet til at fremsende, og den form der
måtte ønskes.
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§ 9 . Bedømmelsen, jf. § 8, stk. 1, er ikke bindende
for parterne.

Stk. 2. Bedømmeren beslutter, om der findes
behov for en besigtigelse eller et møde, eller om
sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag.
Bedømmeren orienterer på dette tidspunkt
parterne
om
tidspunktet
for,
hvornår
bedømmelsen ventes at foreligge. Dette skal som
udgangspunkt ske inden for 20 arbejdsdage efter,
at bedømmeren er udpeget.

Stk. 2. Bedømmelsen har ingen betydning for
eventuelle retslige afgørelser, herunder en
efterfølgende voldgiftssag, og heller ikke for
parternes retsstilling i øvrigt.
§ 10 . Honorar for bedømmelsen beregnes ud fra
anvendt tid og fastsættes tillige med sagens øvrige
omkostninger af Voldgiftsnævnet. Efter indstilling
fra bedømmeren bestemmer Voldgiftsnævnet
tillige fordelingen af omkostningerne mellem
parterne. For betalingen af den samlede udgift
hæfter parterne solidarisk uden hensyn til,
hvorledes
udgifterne
er
fordelt
ved
Voldgiftsnævnets bestemmelse, eller om beløbet
måtte overstige den stillede sikkerhed. Den af
parterne, der herved muligt kommer til at betale
for den anden, har da regres til denne.

§ 7 . Bedømmeren vurderer spørgsmålene ud fra
sin bedste overbevisning om, hvad han ud fra
gældende regler og de indgåede aftaler finder
rigtigt. Bedømmeren skal ikke søge at mægle
mellem parterne og skal ikke komme med
mæglingsforslag.
§ 8 . Bedømmeren afslutter sit hverv med en
mundtlig tilkendegivelse på et møde, hvor
parterne er repræsenteret. Parterne kan dog
anmode om en kort skriftlig tilkendegivelse uden
sagsfremstilling mv., der som udgangspunkt bør
foreligge inden 5 arbejdsdage.

Reglerne er gældende fra den 1. oktober 2015

Efter
omstændighederne
kan
2.
Stk.
tilkendegivelsen gå ud på, at spørgsmålene ikke
har kunnet besvares eller må henvises til retslig
afgørelse.
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