
 

 

Regler om forenklet voldgiftsbehandling ved 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 
(VBA-forenklet voldgift 2007) 

 

 

 

Kapitel 1 

Voldgiftsaftalen 
 

§ 1. Parter, der har aftalt voldgiftsbehandling ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, kan aftale, at 

voldgiftsbehandlingen sker efter nedenstående ”Regler om forenklet voldgiftsbehandling ved Voldgiftsretten for 

bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-forenklet voldgift 2007)”. 

 

Stk. 2. For sagsbehandlingen i øvrigt gælder ”Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og 

anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006)”.  

 

 

Kapitel 2 

Voldgiftsrettens sammensætning 
 

§ 2. Den enkelte voldgiftsret består af en faglig dommer, der udpeges af Voldgiftsnævnet for bygge- og 

anlægsvirksomhed under hensyn til sagens beskaffenhed. 

Stk. 2. Formanden for Voldgiftsretternes Præsidium kan efter anmodning fra parterne bestemme, at 

voldgiftsretten i stedet skal bestå  af en juridisk dommer. 

 

 

Kapitel 3 

Voldgiftsrettens sagsbehandling 
 

§ 3. Indklagede skal senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af klageskriftet indgive svarskrift til 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

§ 4. Replik, duplik eller andre supplerende processkrifter kan ikke udveksles. 

 

§ 5. Det byggeri eller anlæg, som sagen drejer sig om, besigtiges af voldgiftsretten fortrinsvis i forbindelse med 

den mundtlige forhandling. 

Stk. 2. Syn og skøn kan ikke foretages. 

Stk. 3. Syn og skøn, der er afsluttet inden sagens anlæg, kan indgå i sagen. 

 

§ 6. Sagen berammes til mundtlig eller skriftlig behandling inden 90 kalenderdage efter sagens anlæg. 

Stk. 2. Voldgiftsretten afgør, om sagen skal behandles mundtligt eller skriftligt. 

 

§ 7. Voldgiftskendelsen afsiges snarest, så vidt muligt senest 14 kalenderdage efter den endelige optagelse af 

sagen til påkendelse. 



 

Side 2 

 

§ 8. Voldgiftsretten kan undtagelsesvis bestemme, at reglerne i §§ 3-7 kan fraviges. 

  

 

 

Kapitel 4 

 Vedtagelse, godkendelse, offentliggørelse og ikrafttræden af reglerne 

 

§ 9. Ovenstående regler er vedtaget den 4. april 2007 af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i 

overensstemmelse med Statut for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed af  4. april 2007. 

Stk. 2. Reglerne er godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 11. juni 2007. 

Stk. 3. Reglerne offentliggøres i Retsinformation og på Voldgiftsnævnets hjemmeside www.voldgift.dk. Ved 

sagens start sendes der hver af parterne et eksemplar af nærværende regler sammen med ”Regler for 

voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006)”. 

Stk. 4. Reglerne træder i kraft den 11. juni 2007 og finder anvendelse på voldgiftssager, der indbringes for 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed efter reglernes ikrafttræden, og hvori der er truffet aftale om 

forenklet sagsbehandling ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

 

 

 

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 

den 4. april 2007 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


