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Notat  

 

Øget fokus på kvalitet i syn og skøn  

 

1. Indledning 

Voldgiftsnævnet trækker dagligt på dygtige fagfolk som skønsmænd fra alle dele af bygge- og 

anlægsbranchen og i alle geografiske dele af landet.   

Det er afgørende, at skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er kompetente, har stor faglig indsigt og erfaring, 

ligesom de skal agere professionelt under den helt særlige ramme, der gælder for en skønsmands arbejde.   

Derfor er der igangsat et nyt projekt med fokus på skønsmændenes arbejde – både for at evaluere hele 

processen, at få faktuel og opdateret viden om de forhold, som skønsmændene arbejder under, og for bedre 

at kunne understøtte rammen fra nævnets side.      

I den kommende tid vil nævnet således anmode parterne i de sager, der tilfældigt udtages, om at acceptere, 

at sagen indgår i projektet, hvorefter 2 observatører løbende gennemgår skønsmandens korrespondance i 

sagerne, vurderer fristhåndteringen mv., om muligt deltager i skønsforretningen og efterfølgende 

gennemgår de udarbejdede erklæringer.  

2. Projektets baggrund 

Omfanget af syn og skøn ved Voldgiftsnævnet er stort. I 2019 blev der iværksat 275 nye sager om syn og skøn 

(A-sager), der var syn og skøn i ca. 120 af de 352 nye voldgiftssager (C-sager), og der er stillet skønsmænd i 

forslag ved de civile retter i 967 sager (B-sager). Dvs. samlet ca. 1.362 sager.         

Helt overordnet synes der fra parternes side at være tilfredshed med syn og skøn ved Voldgiftsnævnet og 

det arbejde, der udføres af skønsmændene. 

Voldgiftsnævnet har det seneste år gennemført elektronisk evaluering ved sagernes afslutning. Der er 

udsendt knap 1.500 spørgeskemaer, men alene modtaget 270 svar på alle sagstyper. Der arbejdes på 

ændringer for at fremme svarprocenten, ligesom projektet skal ses som et supplement til den eksisterende 

evaluering.       

Tilbagemeldinger om syn og skøn viser, at der ud af ca. 100 skønssager gives udtryk for, at omkring 80 % er 

tilfredse eller meget tilfredse med både nævnet og de enkelte skønsmænd. 9 % er deciderede utilfredse eller 

meget utilfredse. Resten hverken eller.   

I disse 9 % af sagerne og i visse andre klagesager er der desværre eksempler på utilfredsstillende forløb. Der 

er f.eks. klager over skønsmænd, der ikke har kunnet ”styre” en vanskelig skønsforretning med et højt 

konfliktniveau, over for svag faglighed i lyset af egne (rådgiveres) vurderinger, over uklare svar, over 

langsommelighed eller for høje estimater.  

Voldgiftsnævnet har med baggrund i disse klagepunkter over de senere år haft stor fokus på at sikre kvalitet 

i syn og skøn, f.eks. gennem klare krav til optag af skønsmænd, huskelister for skønsmænd, undervisning af 

nye skønsmænd, sparringsmøder for erfarne skønsmænd og individuel sparring for skønsmænd ved 

spørgsmål i de konkrete sager om syn og skøn. 



 

Voldgiftsnævnet holder i de sager, der verserer ved nævnet, snor i frister og deadlines for skønsmanden og 

rykker ved manglende besvarelse, der sker en løbende vurdering af de enkelte skønsmænds indsats, 

erklæringer gennemgås nærmere i særlige situationer, herunder ved nye skønsmænd, indsigelser og klager.   

3. Projektets indhold   

For at udbygge den eksisterende indsats har Voldgiftsnævnets bestyrelse besluttet, at der i dette nye projekt 

tilfældigt skal udvælges en række sager om syn og skøn, således at skønsmandens indsats evalueres 

systematisk og konkret af nævnet selv fra sagens opstart til afslutning. Målet er ikke alene at evaluere den 

enkelte skønsmand og give den pågældende feed back, men også at finde mulige generelle ”trends” vedr. 

mangler og ”faldgruber”, herunder i skønstemaerne, Voldgiftsnævnets håndtering af sagerne, rutinerne mv., 

som nævnet kan arbejde videre med for at forbedre rammen både for skønsmændene og parterne. 

I de sager, der udtages, vil parterne skriftligt blive anmodet om at acceptere, at sagen indgår i projektet, 

hvorefter 2 observatører løbende gennemgår skønsmandens korrespondance i sagerne, vurderer 

fristhåndteringen mv., om muligt deltager i skønsforretningen og efterfølgende gennemgår de udarbejdede 

erklæringer.  

Observatørerne er jurister fra Voldgiftsnævnet og medlemmer af Voldgiftsnævnets bestyrelse, der ligeledes 

fungerer som skønsmænd. Observatørerne er pålagt at behandle oplysningerne i sagen fortroligt. 

Observatørerne blander sig ikke i processen og påvirker derfor ikke skønsmandens arbejde eller besvarelse 

af skønstemaerne. Præmissen er, at alene den udmeldte skønsmand kan besvare de stillede spørgsmål efter 

bedste evne og overbevisning, ligesom alene den pågældende skønsmand vil blive afhjemlet herover. 

Svarene er og bliver den udmeldte skønsmands ansvar.  

Der foretages efterfølgende en evaluering af både skønsmandens indsats og grundlaget for 

skønsforretningen. Udbyttet heraf vil indgå i nævnets videre arbejde med at sikre kvalitet i syn og skøn.   

Det forventes, at projektet løber over en længere periode med flere stikprøver. Skønsmændene modtager 

feed back i de udvalgte sager. Der vil desuden løbende blive afrapporteret til Voldgiftsnævnets bestyrelse, 

og der vil blive givet en generel orientering om udbyttet på nævnets hjemmeside.  

 

 

 


