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P/Q-sag A-sag G-sag O-sag C- og R-sag B-sag H-sag 

Gebyr til nævnet for sagens opstart 4.000 (3.000) 4.000 (3.000) 4.000 (3.000) 4.000 (3.000) 4.000 (3.000) 3.000 (2500) 4.000 (3.000)

Serviceafgift til nævnet 4.000 (2.000) 7.000 (7.000) 7.000 (4.000) 7.000 (4.000) Fastsættes efter en 

procentsats i forhold 

til den samlede 

sagsgenstand, min. 

7.000 kr.(4.000 kr).

7.000 (2.000)

Tillæg for udmeldelse af ny/yderligere 

skønsmand, mediator m.fl. 2)  

2.000 5.000 2.000 2000 5.000 2.000 (1.000) 2.000

Tillæg ad hastesager, herunder 

stadeopgørelser 3)

3.000

Tillæg ad yderligere erklæring 3) 3.000  (2.000) 3.000  (2.000)

Tillæg ad afgørelser 3) 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000

Tillæg for omkostningshenstilling fra 

sekretariatet 

1.500 - 3.000

Omberammelsestillæg  4) 5000

Lokaleleje pr. dag  5)

Stort lokale (3 og 8) 5.000 (4.000) 5.000 (4.000) 5.000 (4.000) 5.000 (4.000) 5.000 (4.000) 5.000 (4.000)

 Lille lokale (2 og 6) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Mediationslokaler (flere lokaler) 3.000

Eksterne mødefaciliteter Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning Efter regning

Honorar  se vejledning for beregning af 

honorar 2021, om beløbet er momspligtigt

Fast honorar, med 

mulighed for 

undtagelser

Skønsmanden 

honoreres efter 

tidsforbrug 

Fast honorar, med 

mulighed for 

undtagelser

Fast honorar, med 

mulighed for 

undtagelser

Dommerhonorar 

fastsættes med 

udgangspunkt i den 

samlede sagsgenstand

Fast honorar, med 

mulighed for undtagelser

Depot for omkostninger ved sagens 

opstart (øges efter behov) (8)

50.000 40.000 40.000 40.000 40.000  (6) Ikke relevant 40.000

Prisreduktion 

Hvis sagen stoppes af parterne senest 30 

dage efter modtagelse i nævnet, eller det 

meddeles senest 30 dage efter modtagelse, 

at der pågår forligsforhandlinger (max. 6 

måneder).

Ingen serviceafgift, 

hvis 

mediator/mægler 

ikke er udpeget 

Ingen serviceafgift, 

hvis skønsmanden 

endnu ikke er 

udmeldt

Ingen serviceafgift Ingen serviceafgift , 

hvis opmand ikke er 

udmeldt 

Ingen serviceafgift 1.000 kr. hvis sagen 

frafaldes, inden 

skønsmand stilles i 

forslag 

Ingen serviceafgift 

Hvis sagen afvises af nævnet pga. 

formalitet. 

Ingen serviceafgift Ingen serviceafgift Ingen serviceafgift Dog fuld afgift, hvis 

afgørelsen træffes af 

retten.

Ikke relevant Ingen serviceafgift 

Hvis sagen forliges/stoppes af parterne 

inden modtagelse af duplik el. berammelse

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant ½ serviceafgift. Maks. 

100.000 kr.

Ikke relevant Ikke relevant

Hvis sagen forliges/stoppes af parterne 

efter modtagelse af duplik el. berammelse - 

skal meddeles senest 1 uge (2 dage) før 

møde. 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Fuld serviceafgift - 

fradrag på 25 % 

Ikke relevant Ikke relevant

Frafald af gebyr pga. overgang til anden 

sagstype i nævnet

Ja, hvis mediation 

eller mægling er 

forgæves eller 

afbrydes af hurtig 

afgørelse

Ikke relevant Ja, ved overgang til 

mediation eller 

mægling

Ja, hvis overgang til 

mediation eller 

mægling

Ja, ved overgang til/fra 

mediation eller 

mægling

Ikke relevant Ikke relevant

1)     Priserne gælder uanset parternes aftalegrundlag, regelsæt i nævnet eller tidspunkt for sagens anlæg. Der henvises til vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. 

2)     Hvor begæringen om syn og skøn sker samtidig med eller efter opstart af C-sagen. Tillægget betales fra det tidspunkt skønsmanden udmeldes, uanset om sagen gennemføres. 

3)     Der henvises til vejledning for beregning af gebyr og serviceafgift mv. 

4)     Omberammelsestillæg tages alene ved omberammelse af en mundtlig forhandling og ikke, såfremt omberammelsen er begrundet i voldgiftsrettens eller nævnets forhold. Hvis parterne er enige 

         om omberammelse, deles udgiften ved afregningen.  Afgiften aktiveres, når ny omberammelsesproces er igangsat (ikke hvis den forliges inden).    

5)     Aflysning af nævnets mødelokaler skal ske med mindst 30 dages varsel. Hvis sagen omberammes og lokaler lejes på ny betales for faktisk brug, dvs ikke for den aflyste periode.  

         Hvis sagen ikke gennemføres på et senere tidspunkt, betales for den aflyste periode. Ved eksterne mødefaciliteter gælder udbyders aflysningsregler.

6)     Depotet er fastlagt på baggrund af en gennemsnitlig sag og en voldgiftsret med én dommer. I andre tilfælde vil depotet blive fastlagt efter sagens genstand og ud fra forventninger til sagens udgifter. 


