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Vedtaget af Voldgiftsnævnet den 23. februar 2021  

Ikrafttrædelse den 1. april 2021 

 

 

A. Baggrund for gebyrer og serviceafgift mv. 

 

1. Voldgiftsnævnet er en privat institution, der er nedsat af bygge- og anlægsbranchen og 

baseret på et princip om non-profit. Nævnet modtager ikke offentlige tilskud, hvorfor alene 

indtægter på sagerne gennem gebyrer og serviceafgift og afkast af depoterne skal bære 

nævnets udgifter, f.eks. til personale, kontorhold, IT og husleje. Gebyrer og serviceafgift 

opkræves og justeres løbende for at sikre en sund balance mellem indtægter og udgifter – 

ikke for at opnå fortjeneste. 

Denne vejledning vedrører alle sagstyper.  

Voldgiftsnævnets gebyrer og afgifter søges nu ensartet med henblik på, at priserne bliver 

de samme for de enkelte sagstyper uanset parternes aftalegrundlag, dvs. uanset om de nye 

2018 procesregler eller de tidligere procesregler finder anvendelse. 

Samtidig samler og opdaterer denne vejledning indholdet af tidligere vejledninger.   

Størrelsen af gebyrer og afgifter kan ses under de enkelte afsnit nedenfor og på 

Voldgiftsnævnets hjemmeside, hvor der findes en omkostningsberegner for voldgiftssager, 

og der under overskriften ”Omkostninger” findes et faneblad for hver sagstype.    

Priserne gælder uanset tidspunktet for sagens anlæg. Der vil for sager anlagt før den 1. marts 

2021 dog være en overgangsperiode, hvor det vil blive sikret, at der ikke opkræves mere i 

gebyr og serviceafgift end det beløb, der ville være opkrævet efter den tidligere prispolitik. 

Er der f.eks. allerede opkrævet (bogført) 5.000 kr. i gebyr for syn og skøn, vil der alene 

blive opkrævet 5.000 kr. i serviceafgift og ikke 7.000 kr., da den samlede udgift fortsat vil 

være 10.000 kr. Loftet på 200.000 kr. for serviceafgift ved forlig gælder fortsat for sager 

anlagt før den 1. marts 2021.            

Der gælder særlige takster for (de få) voldgiftssager, der er anlagt før 1. januar 2015. 

B. Gebyrer 

 

2. Gebyret dækker sagens oprettelse og den helt indledende sagshåndtering hos 

Voldgiftsnævnet. Gebyret er pt. 3.000 kr. for stort set alle sagstyper.  

Betaling af gebyr kan ikke fraviges, hvis sagsoprettelsen er påbegyndt.  

I visse sagstyper påbegyndes sagens behandling først, når gebyret er betalt, pt. i sager om 

sagkyndig beslutning (G-sager) og ved forslag til skønsmænd mv. (B-sager). Der vil i så 

fald hurtigst muligt efter sagens anlæg blive fremsendt en opkrævning af gebyr.  

Vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. 

til Voldgiftsnævnet   

https://voldgift.dk/omkostningsberegneren/
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I andre sagstyper trækkes (bogføres) gebyret senere af det indbetalte depot, pt. i sager om 

syn og skøn (A-sager), voldgift (C- og R-sager), hurtig afgørelse (O-sager) samt mediation- 

og mægling (P- og Q-sager). Der henvises til afsnit E.       

3. I sager, der forliges eller på anden vis opgives eller afvises inden for de første 30 dage 

efter sagens anlæg, betales alene gebyr. Det forudsætter, at meddelelse herom sendes 

skriftligt til nævnet inden for de 30 dage. Fristen på 30 dage kan suspenderes i op til 6 

måneder ved parternes skriftlige meddelelse om, at der pågår forligsforhandlinger.  

Serviceafgiften opkræves dog fortsat, hvis nævnet allerede har udført væsentligt arbejde i 

sagen, f.eks. udmeldt en skønsmand og berammet stadeforretning.    

4. Der kan ske frafald af gebyr i visse sager, når samme sag forskudt behandles under to 

forskellige sagstyper primært som følge af den forudsatte proces i AB-18, f.eks. en P-sag 

og efterfølgende en C-sag. Dette gælder, når en sag overgår fra voldgift eller hurtig 

afgørelse til mediation eller mægling, eller en mediations- eller mæglingssag afbrydes af 

anlæg af en hurtig afgørelse, eller når en mediation eller mægling ikke lykkedes og senere 

måtte blive anlagt som en voldgiftssag. I så fald opkræves ikke gebyr i den sidst ankomne 

sag. 

Der sker ikke frafald af gebyr i forhold til sager om syn og skøn, hurtig afgørelse eller 

beslutning om stillet sikker, hvis der efter en afsluttet sag herom, anlægges en voldgiftssag. 

I så fald betales gebyr i begge sager.   

Da en voldgiftsaftale i sager med forbrugeraftaler, der er indgået, før tvisten er opstået, 

ikke er bindende for forbrugeren, jf. voldgiftslovens § 7, stk. 2, får forbrugeren mulighed 

for at afvise behandling ved voldgift inden for en af nævnet nærmere fastsat frist. Hvis 

forbrugeren giver meddelelse herom inden for fristen, frafaldes betaling af gebyr. 

5. I sager, hvor Voldgiftsnævnet alene stiller en skønsmand mfl. i forslag (B-sager), herunder 

primært i sager ved de civile domstole, udgør gebyret den fulde betaling. Gebyret er pt. 

2.500 kr. Hvis der ønskes foreslået flere skønsmænd mfl., opkræves der et tillægsgebyr. 

Ved begrundet indsigelse som følge af inhabilitet eller manglende/forkerte kvalifikationer 

hos den foreslåede skønsmand mfl., stilles yderligere én skønsmand mfl. i forslag for 

samme gebyr. Hvis Voldgiftsnævnet ikke er enig i en indsigelse, herunder også i forhold til 

berettigelsen af skønsmandens honoraroverslag, opkræves et tillægsgebyr for nyt forslag 

m.v. til skønsmand. Hvis det er retten, der beslutter, at nævnets forslag skal afvises, stiller 

nævnet en ny skønsmand i forslag uden tillægsgebyr.  

C. Serviceafgift  

 

6.  Voldgiftsnævnets serviceafgift udgør betaling for nævnets administration af sagen. 

I alle sagstyper bortset fra voldgiftssagerne er serviceafgiften et fast beløb, der afhænger af 

den enkelte sagstype, og som betales for sagens behandling uanset sagens størrelse og 

karakter. Se dog nærmere vedr. visse tillæg, jf. afsnit D.    

I voldgiftssager beregnes serviceafgiften som en procentsats af sagens genstand (de 

samlede påstande) efter følgende tabel (akkumuleret):  
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Sagsgenstand – kr.   %  

0  500.000  0,5  

500.001         1.000.000  2,0  

1.000.001      3.000.000  2,3  

3.000.001      6.000.000  2,5  

6.000.001    10.000.000  2,3  

10.000.001  30.000.000  0,5 

 

Beregningsmodel: 

 

Af de første 500.000 beregnes ½ %.  

Af den del, der ligger mellem 500.000 og 1 mio. kr., tillægges 2 %.   

Af den del, der ligger mellem 1 og 3 mio. kr., tillægges 2,3 %.  

Af den del, der ligger mellem 3 og 6 mio. kr., tillægges 2,5 %.  

Af den del, der ligger mellem 6 og 10 mio. kr., tillægges 2,3 %.  

Af den del, der ligger mellem 10 og 30 mio. kr., tillægges 0,5 %.   

 

Serviceafgiften er dog altid minimum 4.000 kr., hvorefter gebyr og serviceafgift altid vil 

være minimum 7.000 kr. i voldgiftssager. 

Ovennævnte beregningsmodel gælder ikke for sager over 30 mio. kr. og op til 500 mio. kr., 

idet serviceafgiften i stedet beregnes på baggrund af en fast procentsats af den samlede 

sagsgenstand, der er fastlagt bl.a. i lyset af et gennemsnit af tidligere afregnede sager.  

Procentsatsen er pt.: 

30 –     75 mio. kr.      1,00 %  

75  –   150 mio. kr.      0,50 % 

150  –   500 mio. kr.      0,25 % 

Der henvises til anvendelse af omkostningsberegneren på Voldgiftsnævnets hjemmeside.  

Sekretariatet kan kontaktes om en foreløbig beregning i sager over 500 mio. kr.   

7. Der sker bortfald eller reduktion af serviceafgiften i særlige tilfælde, herunder som anført 

under afsnit B om bortfald af serviceafgift, hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage 

efter modtagelsen i nævnet.  

 

Reduktion til halv serviceafgift sker således, at serviceafgiften nedsættes med 50 %, hvis 

sagen forliges eller opgives før sagens berammelse til hovedforhandling eller senest dagen 

for modtagelsen af duplik (adcitationsduplik) - uanset hvilken dato, der kommer først. For 

½ serviceafgift er der fastsat et maksimum (”loft”) på 100.000 kr. 

 

Efter modtagelse af duplik (adcitationsduplik) eller efter berammelse af sagen til 

hovedforhandling  (uanset hvilken dato, der kommer først) betales fuld serviceafgift, 

medmindre sagen forliges eller opgives senest 2 dage før hovedforhandlingen. I så fald sker 

der et fradrag på 25 % i alle sager uanset størrelsen af serviceafgiften. Denne reduktion 

gives således, uanset tidspunktet for forliget eller ophævelsen – så længe meddelelsen 

herom sker senest 2 dage før hovedforhandlingen. Der anvendes ikke et maksimum (”loft”). 

Minimumsafgiften er fortsat 7.000 kr.   
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Første 30 dage

Kun gebyr
Ingen 

serviceafgift

Frem til dagen for 
modtagelse af duplik 
eller berammelse  -
½ serviceafgift (max. 
100.000 kr.)

Frem til hovedhandling  

Fuld serviceafgift - dog 25 % 
fradrag ved forlig/ophør 

senest 2 dage før 
hovedforhandlingen 

 

 
Skema. Mulighed for fradrag i voldgiftssager ved ophør/forlig (C- og R-sager) 

 

 

 

 

D. Betaling af tillæg  

 

8. Der opkræves et tillæg for opgaver i sagerne, der ligger ud over det sædvanlige, dvs. det 

arbejde der er indeholdt i gebyr og serviceafgift. Der tages således tillæg for: 

  

- Udmeldelse af en yderligere eller flere mediatorer, opmænd, sagkyndige mv. på samme 

sag. Prisen er 2.000 kr. pr. yderligere udmeldelse.  

 

- Udmeldelse af en yderligere eller flere skønsmænd på sagerne. Prisen er 5.000 kr. pr. 

skønsmand, hvoraf 2.000 kr. udgør selve udmeldelsen af skønsmanden.   

 

- Opstart, fortsættelse og gennemførelse af syn og skøn under en voldgiftssag og 

mediation og mægling. Prisen er 5.000 kr. pr. skønsmand, hvoraf 2.000 kr. udgør 

selve udmeldelsen af skønsmanden. 

 

- Arbejdet med tillægsspørgsmål i syn og skøn. Prisen er 2.000 kr. pr. tillægserklæring, dvs. 

samme beløb hvis flere supplerende skønstemaer kan besvares i én erklæring.    

 

- Omberammelse af møder på grund af en parts/parternes forhold, idet udgiften i så fald 

henføres til den part/de parter, aflysningen kan henføres til. Prisen er 5.000 kr.      

 

- Udarbejdelse af omkostningshenstilling fra nævnets side. Prisen er 1.500 kr. 

 

E. Betaling af depoter  

 

9. Der opkræves et indledningsvist og foreløbigt depot som sikkerhed for udgifter ved 

sagernes behandling på 40.000 kr. i alle sager. Dog er det foreløbige depot som 

udgangspunkt alene 20.000 kr. ved tillægsspørgsmål i syn og skøn.   

 

Det indledende depot er ikke et udtryk for, hvad omkostningerne vil blive. Depotet 

reguleres løbende efter behov.  

 

Hvis de faktiske udgifter er højere end depotet, opkræves det yderligere beløb efterfølgende. 

Spørgeren hæfter for betalingen uden hensyn til, om beløbet måtte overstige depotet. Dette 

gælder også, når denne er repræsenteret ved advokat. Advokaten indestår for betalingen, 

medmindre advokaten udtrykkeligt har tilkendegivet, at alene klienten hæfter for udgifterne 

ved skønsforretningen. 
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Overskydende depot tilbagebetales ved sagens afregning. Det indledende depot nedjusteres 

som udgangspunkt ikke. Ved påstandsnedsættelser mv. under sagens behandling sker der 

alene ad hoc tilbagebetaling af for høje depoter, hvis der er tale om væsentlige beløb.    

 

F. Lokaleleje mv.  

 

10. For et stort mødelokale ved Voldgiftsnævnet på Vesterbrogade er lokalelejen 4.000 kr. pr. 

dag og 2.000 kr. pr. dag for et lille lokale eller flere små lokaler i mediationssager. 

Udgangspunktet er, at sager med alene 1 dommer mv. kan afholdes i et lille lokale. Hvis 

der er ledige store lokaler, vil mødet kunne ”opgraderes” uden merbetaling.       

 

Aflysning af Voldgiftsnævnets mødelokaler skal ske med mindst 30 dages varsel. Hvis 

sagen omberammes, og et lokale lejes på ny, betales for faktisk brug, dvs. ikke for den/de 

aflyste mødedag(e). Hvis sagen ikke gennemføres på et senere tidspunkt, betales dog for 

den/de aflyste mødedag(e).  

 

Ved anvendelse af eksterne mødefaciliteter, f.eks. hoteller og konferencefaciliteter, 

gælder udbyders priser og aflysningsregler. 

 

G. Praktiske forhold omkring økonomi 

 
11. For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet 

bedes FIK-koden, som nævnet sender til sagens parter, anvendt. Overfør ikke gebyr eller 

depot uden en opkrævning.  

 

Nogle af nævnets breve indeholder FIK-koder for begge parter, hvor parternes navne 

angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode.  

 

Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-koder, hvorfor indbetaling i disse 

tilfælde kan ske til: 

 

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519. 

SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519. 

 

Ved manuelle overførsler skal Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og 

indbetalerens navne angives. 

 

Eventuelt overskydende depot tilbagebetales ved sagens afregning til partsrepræsentantens 

konto. Hvis der ønskes tilbagebetaling til anden konto, skal dette og nyt kontonummer 

meddeles Voldgiftsnævnet af partsrepræsentanten ved sagens afslutning.  

 

Der kan ikke ske automatisk opkrævning på EAN-numre, og der kan alene ske udstedelse 

af elektroniske fakturaer efter konkret anmodning til bogh@voldgift.dk. 

 

Voldgiftsnævnet er ikke momsregistreret, hvorfor alle afgifter og honorarer er momsfrie. I 

de tilfælde Voldgiftsnævnet viderefakturerer momspligtige ydelser – typisk 

skønsmandsomkostninger – vil momsbeløbet fremgå specifikt af afregningsbrevet. 

Momsen kan af parterne fratrækkes i momsregnskabet efter reglerne om udlægsmoms, men 

kontakt eventuel egen momsrådgiver vedrørende dette. 

mailto:bogh@voldgift.dk

