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AB-18

Tvisteløsning forankret hos 
Voldgiftsnævnet

Byggeriets parter efterspørger 
hurtigere og billigere tvisteløsning end 
voldgift
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Baggrund for § 68I
Hurtig afgørelse er indført for at få løst en tvist her 
og nu, dvs. før aflevering, så parterne kan komme 
videre i byggeprocessen i stedet for at bruge 
ressourcer på voldgift. Hurtig afgørelse er begrænset 
til bestemte typer af tvister. Tvisterne er udvalgt ud 
fra, at de typisk er likviditetsbelastende eller 
indebærer en risiko for, at en part standser arbejdet, 
eller at de kan afgøres efter en begrænset 
bevisførelse.

Hvis fristerne overholdes, kan sagen gennemføres på 
to måneder.



Baggrund for § 68

Parterne skal have vedtaget AB 18, ABR 18 eller ABT 18. 
Alternativt skal parterne være enige om, at reglerne om 
hurtig afgørelse skal finde anvendelse.

En sag om hurtig afgørelse kan ikke iværksættes, hvis der 
samtidig verserer voldgiftssag eller sag om beslutning om 
stillet sikkerhed om samme tvist. Voldgiftsnævnet afviser i 
så fald anmodningen om hurtig afgørelse. Tilsvarende 
gælder for mediation og mægling, dog kan en opmandssag 
"overtrumfe" de to sagstyper (10 arbejdsdage).

Tvisten skal være søgt forligt ved forhandling, jf. 
forhandlingstrappen i AB 18 § 64. Voldgiftsnævnet stiller 
krav om, at der er oplyst herom i klageskriftet og vil ved 
indsigelse vurdere forholdet.



• Principielt udgangspunkt om afklaring og forsøg på 
forlig

• Frister er indlagt -2x5 dage - projektledere/ 
ledelsesrepræsentanter

• Drøfte næste skridt

• Husk at udpege projektleder og 
ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter

• Husk at kunne dokumentere forhandlingen

• Obligatorisk forligsproces
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Løsningstrappe - § 64



Afgrænsede tvister

Kun de tvister, der er oplistet i AB 18 § 68, stk. 1, ABR 
18 § 62, stk. 1, og ABT 18 § 66, stk. 1, kan behandles 
efter reglerne om hurtig afgørelse:

■ Tilbagehold og modregning
■ Ændringer - ret til at få og udføre
■ Ændringer - mer-/mindrebetaling
■ Prisregulering - indeks og ekstraordinær
■ Tidsfristforlængelse
■ Underentreprenør/-rådgiver - afslag
■ Alle typer tvister under 200.000 kr.
■ Alle typer tvister, hvis parterne er enige om det
■ Kun AB: Detailtidssplan
■ Kun AB + ABR: Fastlægge grænseflader
■ Kun AB + ABT: Risiko for skade/bortkomst
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Hurtig afgørelse - § 68

Hvem er opmand? Krav om at opmand stilles i forslag.

Modparten kan ikke bringe andre tvister ind under sagen, men dette omfatter 
ikke modkrav eller selvstændige krav, der er omfattet af den tvist, der er anmodet om 
hurtig afgørelse af. Modparten kan inddrage yderligere parter ved et 
adcitationsskrift, og der gives her 10 dage til den adciterede til at komme med et svar.

Skriftveksling (10 dage til svarskrift +2x5 dage til replik og duplik). Der kan kun afgives 
yderligere indlæg, hvis særlige omstændigheder taler afgørende for det.

Opmanden kan anmode om supplerende oplysninger og materiale og foretage besigtigelse.

Der kan ikke gennemføres syn og skøn som led i sagen eller mundtlig 
forhandling.

Afgørelse efter 10 dage.

■



Retsvirkninger - § 68, stk. 9

En hurtig afgørelse har som en voldgiftskendelse 
bindende virkning for sagens parter.

Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, at den er 
truffet.

Afgørelsen kan indbringes for voldgift senest 8 uger 
efter, at den er truffet, og der træffes da ved voldgiften 
endelig afgørelse om tvisten.

Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden fristens 
udløb, bliver afgørelsen herefter endelig.

Indbringelse for voldgift har ikke opsættende virkning, 
medmindre voldgiftsretten træffer anden 
bestemmelse.



Omkostninger

Klageren indbetaler depot

Pt. 20.000 kr. - pga. 15.000 kr. til opmand + 
5.000 kr. til VBA = 20.000 kr. + evt. udlæg.

Må forventes reguleret i 2021.

Opmanden beslutter, hvem der skal betale 
omkostningerne (ikke advokatomkostninger).



Praksis om hurtig afgørelse

Der er indtil nu anlagt i alt 19 sager

I de sager, der er afgjort, har den gennemsnitlige 
sagsbenandlingstid været 33,7 arbejdsdage.
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• 8 er afsluttet ved en hurtig afgørelse

• lerforligt

• 6 er afvist

• 2 er overgået til anden procesform

• 2 er tilbagekaldt



Praksis om hurtig afgørelse

Der er undervejs truffet en række processuelle afgørelser, bl.a.:

Vedtagelse af regler

VBA fandt, at der ikke var tilstrækkelige holdepunkter for at fastslå, 
at parterne havde vedtaget AB 18. Sagen afvist, jf. AB 18 § 1, stk. 
og Procesreglerne § 13, stk. 1, jf. § 1, stk. 1. Afgørelse af 
20. marts 2020 i 0-10.

Forudgående forhandling

VBA fandt, at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at ind
klagedes selvstændige krav var forsøgt afklaret og forligt ved 
forhandling. Det selvstændige krav afvist, jf. AB 18, § 64, 
stk. 4, jf. stk. 1 og 2. Afgørelse af 28. maj 2020 i 0-12.



Sagskategorier

• Juridisk dommer fandt, at klagerens krav om mistet 
dækningsbidrag retteligt angik spørgsmålet om 
formindskelse af ydelse efter ABT § 24, stk. 3, som er 
omfattet af ABT 18 § 66, stk. 1, litra c. Sagen kunne 
behandles, jf. Procesreglerne § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 2. 
Afgørelse af 27. maj 2020 i 0-14 og 0-18

Sagskategorier

• Juridisk dommer fandt, at klagerens krav om betaling 
for forlænget drift af byggeplads retteligt angik 
spørgsmålet om erstatning efter ABT 18 § 41, stk. 1 og 
2, som ikke henhører under nogen af de kategorier, 
der er oplistet i ABT 18 § 66. Sagen afvist, jf. ABT 18 § 
66, stk. 1, og Procesreglerne § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 2. 
Afgørelse af 27. maj 2020 i 0-15, 0-19 og 0-20. A

Praksis om hurtig afgørelse



I Praksis om hurtig afgørelse
Sagskategorier

• VBA fandt, at et i anmodningen anerkendt modkrav 
vedr. sikkerhedsstillelse ikke mod modpartens protest 
kunne nedskrives i klagerens efterfølgende indlæg, og 
tvistepunktet blev afvist, jf. AB 18 § 68, stk. 1, og 
Procesreglerne § 13, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, og AB 18 § 
68, stk. 4, analogt, og Procesreglerne § 9, stk. 1, 
analogt. Afgørelse af 20 juli 2020 i 0-22.

Sagskategorier

• VBA fandt, at en del af klagerens krav, som dels 
vedrørte rentetilskrivning vedr. en faktura, der ikke 
indgik i sagen, dels et administrationsgebyr, ikke 
henhørte under nogen af de kategorier af tvister, der 
kan anmodes om hurtig afgørelse af, og tvistepunktet 
blev afvist, jf. AB 18 § 68, stk. 1, og Procesreglerne § 
13, stk. 1, jf. § 2, stk. 2. Afgørelse af 20. juli i 0-22.



En eller flere opmænd

• VBA fandt, at der uanset indklagedes 
anmodning om to faglige opmænd og en 
juridisk opmand kun skulle

• udpeges én opmand henset til sagens 
genstand (200.000 kr.) og tvistens art og 
karakter, jf. AB 18 § 68, stk. 3, og 
Procesreglerne § 13, stk. 2, jf. § 8 stk. 1 og 
Afgørelse of 17. oktober 2019 i 0-4.

Praksis om hurtig afgørelse
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3. indlæg

• VBA fandt, at indklagede i sin duplik havde inddraget 
nye oplysninger og bilag, som ikke fremgik af 
indklagedes svarskrift, og som klageren derfor ikke 
havde haft lejlighed til at forholde sig til. VBA gav på 
den baggrund tilladelse til afgivelse af et tredje 
indlæg, jf. AB 18 § 68, stk. 4, og Procesreglerne § 13, 
stk. 2, jf. § 9, stk. 6. Afgørelse af 6. maj 2020 i 0-11.

Ikke syn og skøn eller stadeforretning

• VBA afviste klagerens anmodning om, at opmanden 
som led i sagen skulle registrere mangler og 
arbejdets stade, jf. AB 18 § 68, stk. 6, og 
Procesreglerne § 10, stk. 4. Afgørelse af 17. oktober 
2019 i 04.

Praksis om hurtig afgørelse
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Tak for ordet
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Læs mere på 
www.voldgift.dk

Henrik Vind Hansen
Chefkonsulent
HVI@voldgift.dk
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