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Vedtaget af Voldgiftsnævnet den 23. februar 2021 

Ikrafttrædelse den 1. april 2021  

 

  

A. Baggrund    

 

1. Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når 

parterne er enige om det. Voldgiftsnævnet trækker derfor - afhængigt af den enkelte sagstype 

og parternes ønsker - på dommere fra de danske domstole samt på jurister og 

fagpersoner primært fra branchen, der udpeges af nævnet til at fungere som 

henholdsvis faglige dommere, skønsmænd, sagkyndige, opmænd samt mediatorer og 

mæglere inden for det faglige område, konflikten vedrører. 

Med denne vejledning søges der mod en højere grad af gennemsigtighed og tilpasning af 

honorarstørrelsen mellem de enkelte sagstyper.   

Størrelsen af honorarer kan ses nedenfor og på Voldgiftsnævnets hjemmeside, hvor der 

desuden findes en omkostningsberegner for honorarer, gebyr og serviceafgift i 

voldgiftssager.   

Vejledningen gælder for alle sager uanset tidspunktet for sagens anlæg.  

B. Honorar til voldgiftsretten i voldgiftssager    

 

2. I sager, hvori der medvirker op til 3 voldgiftsdommere beregnes det samlede honorar på 

baggrund af sagens genstand (størrelsen af de samlede påstande) og med udgangspunkt i 

følgende honorarpulje (interpoleret og sammenlagt):  

 

          Sagsgenstand       Nedre      Øvre  

                  0    1.000.000                0       75.000 

    1.000.000    2.000.000       75.000     125.000 

    2.000.000    6.000.000       125.000     240.000 

    6.000.000      25.000.000       240.000        574.400 

  25.000.000      75.000.000       574.400        974.400        

  75.000.000    150.000.000       974.400     1.274.400 

150.000.000    500.000.000    1.274.400     1.974.400 

 

Ved en sagsgenstand over 500 mio. kr. fastsættes honoraret konkret på baggrund af sagens 

genstand sammenholdt med omfanget og karakteren af sagen. Sekretariatet kan kontaktes om 

en konkret foreløbig beregning.    

 

Vejledning for beregning af honorarer  

for 

voldgiftsdommere, mediatorer og opmænd mfl. 

 

https://voldgift.dk/omkostningsberegneren/
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Honoraret udbetales som B-indkomst.   

 

Beregningen af honorarpuljen sker gennem Voldgiftsnævnets depotberegner.  

 

3. I sager, hvori der medvirker 5 voldgiftsdommere, forhøjes honoraret forholdsmæssigt i 

forhold til ovennævnte udgangspunkt.  

 

4. I sager med en sagsgenstand under 1 mio. kr., hvori der alene medvirker 1 voldgiftsdommer, 

herunder ved forenklet voldgift, udgør honoraret til voldgiftsdommeren som udgangspunkt 

25.000 kr., hvis forhandlingen kan begrænses til én dag. 

 

I tilfælde, hvor sagens genstand overstiger 1 mio. kr., svarer honoraret til det beregnede 

honorar til voldgiftsrettens formand i henhold til punkt 2.    

 

5. I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling er under det 

normale eller forventelige, herunder i forbindelse med korte møder, forlig, 

formalitetsprøvelser og delkendelser, hvorefter sagen helt eller delvist afsluttes, nedsættes 

det samlede honorar ovenfor i lyset af bl.a. tidsforbrug, tidspunktet for forlig og 

kompleksiteten af sagen. 

  

6. I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det 

normale eller forventelige, kan honoraret som udgangspunkt maksimalt forhøjes med en 

tredjedel.  

 

I vurderingen heraf indgår bl.a. antallet af deltagende voldgiftsdommere, et skøn over 

voldgiftsrettens samlede arbejde med sagen med angivelse af varigheden af 

hovedforhandlingen og eventuelle forberedende møder, herunder telefonmøder, sagens 

værdi, omfang og karakter samt sagens forløb, herunder tidspunktet for sagens begyndelse 

og afslutning og måden, hvorpå sagen afsluttes. 

 

Ved forligte sager fastsætter Voldgiftsnævnet honoraret til voldgiftsretten, idet der herved 

bl.a. tages hensyn til omfanget af udført arbejde og tidspunktet for forliget.   

 

Hvis et honorar efter indstilling fra en voldgiftsret i væsentligt omfang overstiger det normale 

og forventelige, forelægges honorarindstillingen for Voldgiftsnævnets bestyrelse til 

godkendelse.  

 

Voldgiftsnævnets bestyrelse fastsætter nærmere interne retningslinjer for forvaltningen af 

denne vejledning, herunder om fordeling af honorarpuljen mellem voldgiftsrettens 

medlemmer.    

 

Voldgiftsnævnets bestyrelse fører tilsyn med sekretariatets forvaltningen af denne 

vejledning.   
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C. Skønsmænd 

 

7. Der anvendes ikke faste takster for skønsmænds honorarer, da timesatsen for skønsmænd 

afhænger af, hvilket erhverv skønsmanden normalt beskæftiger sig med, dvs. et sædvanligt 

niveau i forhold til branche, uddannelse og erfaring. Honoraret er momspligtigt og udbetales 

på baggrund af faktura.  

 

Skønsmænd afregnes på baggrund af forbrugt tid og skal over for parterne fremkomme med 

et estimat over forventede omkostninger, ligesom forbrugt tid, kørsel mv. skal opgøres ved 

den endelige faktura efter afgivelse af erklæring.  

 

Skønsmænd kan ikke påregne honorar, hvis der ikke afgives en erklæring, hvis dette skyldes 

forhold, der kan henføres til skønsmanden selv, f.eks. hvis skønsmanden må trække sig fra 

sagen eller bliver inhabil på grund af nyt job. Der kan i sådanne tilfælde alene ske honorering 

af arbejde, der kan benyttes af en senere skønsmand eller i øvrigt er værdiskabende for 

parterne. 

 

Voldgiftsnævnet eller voldgiftsretterne tager stilling til berettigelsen af skønsmænds honorar, 

jf. reglerne herom i nævnets procesregler.          

 

D. Honorar til opmænd, sagkyndige og bedømmere  

 

8. Som udgangspunktet er honoraret til opmænd og sagkyndige 25.000 kr. pr. sag. Honoraret 

udbetales som B-indkomst.   

 

Der tages udgangspunkt i, hvad der efter sagernes karakter og omfang samt det medgåede 

tidsforbrug skønnes at være et rimeligt arbejdsvederlag. Der forudsættes anvendt ca. 1 

arbejdsdag til forberedelse, ca. ½ arbejdsdag til en evt. besigtigelse og ca. 1 arbejdsdag til 

udfærdigelse af afgørelse/beslutning.  

 

9. I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling er under det 

normale eller forventelige, herunder i forbindelse med forlig, nedsættes det samlede 

honorar i lyset af bl.a. faktisk tidsforbrug, tidspunktet for et evt. forlig og kompleksiteten af 

sagen. Voldgiftsnævnet kan over for de pågældende indstille, at der sker en nedsættelse.  

  

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det 

normale eller forventelige, herunder som følge af tidsforbruget ved besigtigelse eller et 

omfattende sagskompleks med mange sagsakter, kan honoraret forhøjes.  

 

Ved vurderingen heraf indgår tilsvarende principper som anført ovenfor under afsnit B, punkt 

5 og 6.   

 

Hvis et øget tidsforbrug indebærer et forhøjet honorar, skal opmanden mv. hurtigst muligt 

give Voldgiftsnævnet en begrundet meddelelse herom, således at nævnet kan tage stilling til 

berettigelsen. Voldgiftsnævnet sikrer inddragelse af sagens parter ved at regulere depotet i 

overensstemmelse hermed.  
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Udgangspunktet vil i så fald være, at der honoreres pr. forbrugt yderligere time med et 

honorar på sædvanlig timesats for den pågældende branche på ikke over 2.500 kr. ekskl. 

moms. 

 

Hvis den sagkyndige ikke har givet meddelelse om et øget honorar, og depotet dermed ikke 

er blevet reguleret, kan nævnet træffe afgørelse om at begrænse honorarets størrelse, jf. 

nævnets procesregler herom.   

 

Udlæg til kørsel mv. i forbindelse med evt. besigtigelse/møde refunderes af parterne gennem 

det indbetalte depot.  

 

E.   Honorar til mediatorer og mæglere     

 

10. Som udgangspunkt er honoraret for mediator eller mægler 25.000 kr. ekskl. moms, dvs. 

31.250 kr. inkl. moms, for et mediation- eller mæglingsmøde. Honoraret er momspligtigt og 

udbetales på baggrund af faktura.  

 

Honoraret dækker én fuld dags mediation eller mægling og almindelig forberedelse, herunder 

læsning af indlæg, gennemgang af bilag og deltagelse i et evt. telefonmøde, dvs. svarende til 

ca. 1 dags forberedelse og 8-12 timers møde.  

 

Varer mødet alene en halv dag, er honoraret 12.500 kr. ekskl. moms, dvs. 15.625 kr. inkl. 

moms, for et mediation- eller mæglingsmøde.   

 

Honoraret dækker en halv dags mediation eller mægling svarende til 4-5 timers møde og 

almindelig forberedelse, herunder læsning af indlæg og gennemgang af bilag og deltagelse i 

et evt. telefonmøde.   

 

Der kan ikke forventes fuldt honorar, hvis tidsforbruget er lavere end sædvanligt, herunder 

ved forudgående forlig, eller hvis mødet afsluttes væsentligt hurtigere end forudsat.  

 

I tilfælde, hvor sagens omfang eller tidsforbruget ved sagens behandling overstiger det 

normale eller forventelige, herunder som følge af et omfattende sagskompleks med mange 

sagsakter, kan honoraret forhøjes udover den faste pris for en hel eller halv dags mediation 

eller mægling. I så fald skal mediator eller mægler hurtigst muligt give Voldgiftsnævnet en 

begrundet meddelelse herom, således at nævnet kan tage stilling til berettigelsen. Dette 

gælder dog ikke yderligere timer på selve mødedagen.   

 

Udgangspunktet vil i så fald være, at der honoreres pr. forbrugt yderligere time med på 

sædvanlig timesats for den pågældende branche på ikke over 2.500 kr. ekskl. moms. 

 

Voldgiftsnævnet sikrer inddragelse af sagens parter ved at regulere depotet i 

overensstemmelse hermed. 

 

Hvis nævnet ikke er orienteret om et øget tidsforbrug, og depotet dermed ikke er tilpasset, 

kan nævnet træffe afgørelse om at begrænse honorarets størrelse, jf. nævnets procesregler 

herom.  
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Voldgiftsnævnet varetager de fleste processkridt, herunder indkaldelse til møder mv., således 

at mediator eller mægler ikke skal anvende tidsforbrug hertil.  

 

Udlæg til kørsel mv. i forbindelse med evt. besigtigelse/møde refunderes af parterne gennem 

det indbetalte depot.  

 

F.  Ad hoc udpegede dommere  

 

11. Hvis parterne ad hoc ønsker en juridisk dommer udpeget til at træffe afgørelse på vegne af 

Voldgiftsnævnet om processuelle udestående i andre sagstyper end voldgiftssager, f.eks. i 

sager om syn og skøn, honoreres den pågældende på baggrund af timeforbrug. 

 

Voldgiftsnævnet fastsætter nærmere interne retningslinjer herfor.    

 

  


