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VBA’s procesregler i medfør af AB-18
• Mediation og mægling

• Syn og skøn

• Beslutning om stillet sikkerhed

• Hurtig afgørelse

• Voldgift herunder forenklet voldgift



Sagens anlæg
• Voldgiftsreglernes § 2, stk. 2. Kan ikke anlægges før 4 uger efter 
gennemført aftalt forhandlingsprocedure.

• § 2, stk. 3. Kan ikke anlægges så længe verserende mediation, 
mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed.

• § 2, stk. 4. Det er voldgiftsnævnet, der afgør stk. 2 og 3.

• Parallel i skønsreglernes kapitel 2. 



Voldgiftsrettens sammensætning
• § 5. Faglige dommere udpeges af Voldgiftsnævnet. Juridiske 
dommere udpeges af formanden for Voldgiftsnævnets præsidium 
(jf. retsplejelovens § 47 a, stk. 3). 

• Ved sager under en sagsgenstand på 5 mio. kr. er formandens 
kompetence delegeret til Voldgiftsnævnet, medmindre sagen er 
principiel.

• § 6. En voldgiftsdommer udpeges efter høring af parterne. Det 
gælder både fagdommere og juridiske dommere. 

• § 6, stk. 4. Den, der udpeger, tager stilling til indsigelser.



Sagens behandling
• § 10, stk. 1. Svarskrift inden 4 uger efter klageskrift, medmindre 
Voldgiftsnævnet fastsætter en anden frist.

• § 11, stk. 1. Replik og duplik inden 4 uger efter svarskrift/replik, 
medmindre voldgiftsretten fastsætter en anden frist.

• § 11, stk. 2. Kun undtagelsesvist yderligere processkrifter. 
Voldgiftsretten bestemmer.



Sagens behandling

• § 15, stk. 1. De fastsatte frister forlænges som udgangspunkt 
ikke.

• § 15, stk. 2. ”Uanset stk. 1 kan voldgiftsretten … forlænge en 
frist, hvis en part af uforudseelige grunde ikke kan overholde 
fristen. Fristen kan kun under særlige omstændigheder forlænges 
mere end én gang. Anmodning om forlængelse af en frist skal 
indgives senest 1 uge inden fristens udløb med redegørelse for 
grunden og begrundet forslag til en nærmere bestemt 
forlængelse.”

• § 15, stk. 3. Hvis fristoverskridelse: Processkriftet tillades ikke 
fremlagt.



Syn og skøn
• Voldgiftsreglernes § 16 henviser til Regler om syn og skøn

• Skønsreglernes § 7:

”Spørgsmål i skønstemaet kan alene afvises efter indsigelse herom, 
og hvis spørgsmålet

a) ikke er tilstrækkeligt præcist,

b) er uden betydning for sagen,

c) er egnet til på utilbørlig måde at påvirke skønsmandens 
besvarelse eller



d) forudsætter, at skønsmanden tager stilling til spørgsmål, som det 
er op til retten at tage stilling til.” 

• Jf. retsplejelovens § 197 jf. § 341 samt forarbejder til ændring af 
retsplejeloven i lov nr. 737 af 26. juni 2014 – navnlig 
Retsplejerådets betænkning nr. 1543/2013.



Syn og skøn
• Skønsreglernes § 10. ”Parterne kan stille supplerende spørgsmål, 
herunder som supplerende skønstema, både i forbindelse med 
anmodningen om syn og skøn og efter skønserklæringens 
afgivelse. I så fald behandles disse spørgsmål efter samme regler 
som et skønstema.” 



Andre sagkyndige erklæringer
• Hvis enighed.

• Voldgiftsreglernes § 18: ”Voldgiftsretten kan efter parternes fælles 
anmodning tillade, at parterne som supplement til eller i stedet for 
optagelse af syn og skøn fremlægger erklæringer, som de hver 
især indhenter fra sagkyndige, om konkrete forhold af teknisk, 
økonomisk eller lignende karakter.”

• Jf. retsplejelovens § 209 a samt forarbejder til ændring af 
retsplejeloven i lov nr. 1725 af 27. december 2016 – navnlig 
Retsplejerådets betænkning nr. 1558/2016.



Andre sagkyndige erklæringer
• Hvis uenighed.

• Voldgiftsreglernes § 17 og skønsreglernes § 8, stk. 2.

• Skæringspunktet er sagens anlæg respektive anmodningen om syn 
og skøn.

• Udgangspunkt hvis indhentet inden sagens anlæg: Tillades. Hvis 
efter sagens anlæg: Afslås.

• Adgang til moderklæring selv om indhentet efter sagens anlæg.

• Jf. retsplejelovens § 341 a samt forarbejder til ændring af 
retsplejeloven i lov nr. 1725 af 27. december 2016 – navnlig 
Retsplejerådets betænkning nr. 1558/2016.



Andre sagkyndige erklæringer
• Voldgiftsreglernes § 19. ”Voldgiftsretten kan i særlige tilfælde 
tillade fremlæggelse af erklæringer udover det i §§ 17 og 18 
anførte og i så fald tillade dette for modparten under samme 
betingelser.” 

• Ligeledes skønsreglernes § 8, stk. 3. 



Andre sagkyndige erklæringer
• Skønsreglernes § 8, stk. 1: ”Dokumenter og andet materiale kan 
alene afvises efter indsigelse herom, og hvis indholdet

• a) er uden betydning for besvarelsen af skønstemaet eller

• b) er egnet til på utilbørlig måde at påvirke skønsmandens 
besvarelse.”



Forenklet voldgiftsbehandling
• Voldgiftsreglernes § 33, stk. 2. Behandling efter reglerne om 
forenklet voldgiftsbehandling, hvis

• a) parterne er enige om det, eller

• b) en af parterne anmoder om det, og sagens værdi er højst 1 
mio. kr. 

• Stk. 3. Voldgiftsretten kan bestemme, at sagen skal overgå til 
almindelig voldgiftsbehandling. 



Forenklet voldgiftsbehandling
• § 34. Sagen skal søges afsluttet senest 6 måneder efter 
klageskrift.

• § 35, stk. 1. Voldgiftsretten nedsættes som udgangspunkt med 1 
faglig dommer. Parterne kan enes om i stedet 1 juridisk dommer.

• § 35, stk. 2. Parter kan enes om i stedet 1 fagdommer og 1 
juridisk dommer eller 3 voldgiftsdommere som normalt.

• § 36, stk. 1. Fristerne for replik og duplik nedsættes til 2 uger.

• § 36, stk. 2. Som udgangspunkt tillades ikke yderligere 
processkrifter. 



Forenklet voldgiftsbehandling
• § 37. Begæring om syn og skøn skal fremsættes senest 2 uger 
efter afgivelse af svarskrift, medmindre særlige omstændigheder.

• § 38. Der er ikke adgang til andre sagkyndige erklæringer.

• § 39. Voldgiftsretten bestemmer, om sagen skal behandles 
mundtligt eller skriftligt.

• § 40. Kendelsen skal så vidt muligt afsiges senest 2 uger efter, at 
sagen er optaget til kendelse. 



MgO-sager
• 21. juni 2017 sag C-13693 – TBB 2017.779

• 14. september 2018 sag C-14080 – TBB 2018.907

• 21. november 2018 sag C-14196 – TBB 2019.151

• 30. april 2019 sag C-14696 – TBB 2019.369

• 7. maj 2019 sag C-14199

• 5. juli 2019 sag C-14452



Tak for opmærksomheden.




