Dato: 17. marts 2021

Nyhed om ny prispolitik ved Voldgiftsnævnet pr. 1. april 2021
Prispolitikken er nu samlet og samordnet i hhv. én vejledning om gebyrer og afgifter og
én vejledning om honorarer i alle sagstyper, dvs. til voldgiftsdommere, opmænd, mediatorer og mæglere mv. Der gives desuden ét samlet skematisk overblik over priser for
alle sagstyper.
Det er Voldgiftsnævnets ønske – hvor muligt - at skabe en reduktion i priserne og en
større ensartethed i gebyrer, afgifter og honorarer på tværs af sagstype og uanset aftalegrundlag (AB-92 eller AB-18).
Gebyret fastsættes til 3.000 kr. for alle sagstyper, bortset fra B-sager (2.500 kr.). Dette
indebærer en besparelse primært for de fleste voldgiftssager.
Serviceafgiften varierer fortsat fra sagstype til sagstype, og prisniveauet svarer til det
nugældende.
Den samlede udgift (gebyr og serviceafgift) til syn og skøn er fortsat 10.000 kr., dvs.
3.000 kr. i gebyr og 7.000 kr. i serviceafgift. Den samlede udgift er 5.000 kr. til mediation og mægling, 7.000 kr. til hurtig afgørelse eller sagkyndig beslutning og minimum
7.000 kr. til voldgift, hvor serviceafgiften som hidtil fastsættes på baggrund af sagens
genstand.
Der kan fortsat opkræves tillæg ved f.eks. flere skønsmænd og omberammelse grundet
parternes forhold. Tillæg for tillægserklæringer ved syn og skøn øges med 1000 kr., idet
tidsforbruget til håndtering af dette er markant forøget de senere år grundet processuelle
indsigelser og bemærkninger.
Der skabes nu mulighed for en prisreduktion ved forlig i alle voldgiftssager og ikke kun
som i dag i sager med en høj sagsgenstand. Loftet på 200.000 kr. ved fuld serviceafgift
ved forlig afskaffes, mens alle sager, der ellers skulle afregnes til fuld serviceafgift, kan
opnå et fradrag på 25 %, hvis meddelelse om forlig sker senest 2 dage før hovedforhandling. Minimumsprisen er dog fortsat 7.000 kr.
I voldgiftssager over 2 mio. kr. nedsættes den samlede honorarpulje med op til 20 %.
Honoraret i sager med enedommere under 1. mio. kr. vil som udgangspunkt være på
25.000 kr. for en dags hovedforhandling. Det indebærer en forøgelse af honoraret i sager under 500.000 kr. Også i sager med mediation, mægling, hurtig afgørelse og beslutning om stillet sikkerhed er honoraret som udgangspunkt 25.000 kr. Dette indebærer en
større forudsigelighed i udgiften.
De anførte takster for honorarer er et udgangspunkt og kan nedsættes eller forøges, hvis
sagens karakter og varighed tilsiger det, jf. kriterierne i vejledningen om honorarer.
Lokaleleje nedsættes til 4.000 kr. for et stort lokale og 2.000 kr. for små lokaler.
Læs mere om prispolitikken i de enkelte vejledninger og i prisskemaet. Kontakt Voldgiftsnævnet for yderligere information.
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