Voldgiftsnævnets statut
2020
Voldgiftsnævnets bestyrelse

Navn

§ 1. Institutionens navn er ”Voldgiftsnævnet for

§ 3. Voldgiftsnævnet ledes af en bestyrelse på 13
medlemmer, der udpeges ved afgivelse af
meddelelse til Voldgiftsnævnet af følgende:

Bygge- og Anlægsvirksomhed”.
Stk. 2. Institutionens navn forkortes Voldgiftsnævnet, VBA eller Voldgiftsnævnet, Byggeri og
Anlæg.

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (2 medlemmer)
- Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (1 medlem)
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
(1 medlem)
- Danske Arkitektvirksomheder (1 medlem)
- Dansk Industri (3 medlemmer)
- SMVdanmark (1 medlem)
- TEKNIQ Arbejdsgiverne (1 medlem)
- BL – Danmarks Almene Boliger (1 medlem) og
- Bygherreforeningen i Danmark (1 medlem)
- Voldgiftsnævnets bestyrelse udpeger selv 1
medlem, der skal være advokat med erfaring
inden for entrepriseretten.

Formål
§ 2. Voldgiftsnævnets formål er at bistå med at
håndtere konflikter i bygge- og anlægsbranchen,
herunder gennem mediation og mægling, syn og
skøn, hurtig afgørelse, beslutning om stillet
sikkerhed og voldgift ved:
1) at udarbejde nærmere regler for Voldgiftsnævnets konflikthåndtering med udgangspunkt
i de til enhver tid gældende ABstandardaftalesæt
samt
evt.
andre
konflikthåndteringsmuligheder,
2) at sikre en opdatering af disse nærmere regler
efter behov og i lyset af samfunds- og
retsudviklingen i øvrigt,

Stk. 2. Ved udpegningen efter stk. 1 tages hensyn
til, at Voldgiftsnævnets bestyrelse bør have en
ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

3) at administrere indbragte sager efter disse
regler med fokus på en hensigtsmæssig styring
af tid, økonomi og kvalitet,

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer fungerer i en
periode på 4 år. Genudpegning kan finde sted, idet
den udpegende myndighed eller organisation, jf.
stk. 1, i så fald skal afgive skriftlig meddelelse
herom. Bestyrelsen træffer beslutning om,
hvorvidt det af bestyrelsen udpegede medlem skal
genudpeges.

4) at stille forslag til skønsmænd o.a. til
udmeldelse ved de almindelige domstole og ad
hoc og
5) at vejlede om mulighederne for konflikthåndtering og reglerne herom både generelt og
konkret.

Stk. 4. Hvis et udpeget medlem ikke længere
arbejder for eller har tilknytning til den udpegende myndighed eller organisation, skal Voldgiftsnævnet af den udpegende myndighed eller
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organisation skriftligt oplyses om, hvorvidt det
pågældende medlem kan fortsætte hvervet, eller
om der udpeges en anden. I forhold til det af
bestyrelsen udpegede medlem træffer bestyrelsen
beslutning herom, hvis forudsætningerne for
udpegningen ikke længere er til stede.

kan efter behov på anmodning fra
Voldgiftsnævnets bestyrelse udpege op til 8
yderligere suppleanter blandt landsretternes
dommere.
Stk. 4. Udpegningen af præsidiemedlemmer og
suppleanter sker for 5 år ad gangen.
Genudpegning kan finde sted.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og
næstformand
blandt
medlemmerne
af
bestyrelsen, idet et af de medlemmer, der er
udpeget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,
enten skal fungere som formand og/eller
næstformand. Valget gælder for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Fratræden sker, såfremt et præsidiemedlem eller en suppleant udtræder af den ret,
den pågældende ved udpegningen var medlem af
eller med udgangen af den måned, hvor
vedkommende fylder 70 år, dog således at den
pågældende kan færdiggøre allerede tildelte
sager.

Stk. 6. Bestyrelsens afgørelser træffes efter
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Det af
bestyrelsen udpegede medlem deltager ikke i
afgørelser efter § 3, stk. 3 og 4, vedrørende evt.
genudpegning og fortsættelse af hvervet.

Voldgiftsretterne
§ 5. Den enkelte voldgiftsret består af 1-5
voldgiftsdommere, som nærmere fastsat i
”Regler for voldgiftsbehandling inden for
bygge- og anlægsvirksomhed” eller ”Regler for
voldgift 2018”.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.

Stk. 2. Præsidiets formand udpeger for hver
enkelt sag voldgiftsrettens juridisk(e) medlem(mer) og træffer bestemmelse om, hvem der
skal fungere som voldgiftsrettens formand.
Udpegningen sker blandt Præsidiets medlemmer og suppleanter. Til at deltage i behandlingen af enkelte voldgiftssager kan Præsidiets
formand dog i særlige tilfælde, herunder af
hensyn til sagens indhold, berammelse eller
parternes fælles ønske om en særlig profil,
udpege en, eventuelt flere nuværende eller
tidligere dommere i Højesteret eller landsretterne, eller andre jurister der opfylder kravene
til at være dommer, bortset fra kravet om, at den
pågældendes egnethed som dommer har været
bedømt i landsretten. Udpegningen efter 3. pkt.
kan ske, også efter at vedkommende er fyldt 70
år.

Det juridiske dommerkollegium og
voldgiftsretterne
Det juridiske dommerkollegium
§ 4. Til Voldgiftsnævnet knyttes et juridisk
dommerkollegium med et Præsidium bestående af
en formand, en næstformand og yderligere et
medlem. Præsidiets medlemmer og suppleanter
udgør Det juridiske Dommerkollegium.
Stk. 2. Højesterets præsident udpeger Præsidiets
formand og næstformand blandt Højesterets
dommere og det yderligere medlem blandt
landsretternes dommere.
Stk. 3. Højesterets præsident udpeger yderligere
17 suppleanter for Præsidiets medlemmer,
således at 2 suppleanter udpeges blandt
Højesterets dommere og 15 suppleanter blandt
landsretternes dommere. Højesterets præsident

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger for hver enkelt
sag afhængig af dennes karakter voldgiftsrettens
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faglige dommere. Indtil den/de faglige dommere
er udpeget, består voldgiftsretten af formanden
alene.

Opløsning
§ 9. Til vedtagelse af forslag om opløsning af
Voldgiftsnævnet kræves mindst tre fjerdedele
majoritet af samtlige medlemmer af Voldgiftsnævnets bestyrelse.

Stk. 4. Behandles sagen med en enkelt
voldgiftsdommer, kan denne enten være en
faglig dommer eller en juridisk dommer,
afhængig af sagens karakter og parternes ønsker.
Der fastsættes nærmere regler herom.

Stk. 2. Er tre fjerdedele af medlemmerne ikke til
stede ved nævnsmødet, kan bestyrelsesformanden senest 30 dage efter nævnsmødet
indkalde til et nyt nævnsmøde, hvor forslaget om
opløsning af Voldgiftsnævnet da kan vedtages
med tre fjerdedele af de tilstedeværende
medlemmer.

Sekretariatet og direktøren
§ 6. Den daglige udførelse af Voldgiftsnævnets
opgaver varetages af sekretariatet, der ledes af en
direktør ansat af bestyrelsen. Dette sker på
Voldgiftsnævnets bestyrelses vegne og ansvar.

Vedtagelse og ikrafttræden

Stk. 2. Voldgiftsnævnets bestyrelse kan fastsætte
retningslinjer for sekretariatets udførelse af
opgaverne, herunder delegere Voldgiftsnævnets
kompetencer i medfør af regelsættene til
sekretariatet, bl.a. kompetencer i henhold til
statutten, regler for konflikthåndtering og
standardaftaler inden for byggeri og anlæg.

Vedtaget af Voldgiftsnævnets bestyrelse den 1.
april 2020 med ikrafttræden den 1. februar 2021.
Tiltrådt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den
9. juni 2020.

Stk. 3. Præsidiet kan beslutte, at der i
voldgiftssager skal ske delegation til
sekretariatet vedrørende mindre og nærmere
afgrænsede kompetencer, som i medfør af
procesreglerne er tillagt voldgiftsretten.
Regnskab
§ 7. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet,
der føres af sekretariatet, skal ved forelæggelsen
til godkendelse af Voldgiftsnævnets bestyrelse
være revideret og underskrevet af den af
bestyrelsen valgte revisor.
Ændring af statutten
§ 8. Forslag om ændring af statutten kan
vedtages med et flertal på mindst 9 medlemmer
af Voldgiftsnævnets bestyrelse.
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