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KAN EN UFORMEL BEDØMMELSE INDHENTET AF 
PARTERNE I FÆLLESSKAB FREMLÆGGES UNDER SYN OG 
SKØN ELLER I EN VOLDGIFTSSAG?

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har for nyligt afsagt en afgørelse i en tvist om,  

hvorvidt en uformel bedømmelse kunne fremlægges i sin fulde længde i en skønssag og voldgiftssag.  

Voldgiftsretten tillod ikke, at de omtvistede dele blev fremlagt for skønsmanden eller indgik i  

voldgiftssagen.

Da mange rets- og voldgiftssager afgøres på baggrund af skønserklæringer, kan det have stor praktisk 

betydning, hvilke oplysninger der må indgå i skønssagen. Denne afgørelse fra voldgiftsnævnet kan kaste 

lys over en del af problemet.

I forbindelse med en større renovering af et byggeri i København opstod der uoverensstemmelse om 

mangler, hvilket gav anledning til, at parterne enedes om at lade voldgiftnævnet udpege en bedømmer 

til at foretage en uformel bedømmelse. 

 

Da der efterfølgende fortsat ikke kunne opnås enighed om omfanget og udbedring af manglerne, blev 

sagen indbragt for voldgiftsnævnet, hvor der blev fremsat begæring om syn og skøn. Der opstod i den 

forbindelse uenighed mellem entreprenør og rådgiver om, hvorvidt bedømmerens konklusioner skulle 

indgå i sagen.

https://viltoft.dk


2

Entreprenøren anførte til støtte for, at bedømmelsen skulle indgå i sin fulde længde, bl.a.:

•	 at afsnittene indeholdt en teknisk og fagligt funderet bedømmelse, der mest bar præg af en  

sagkyndig rapport, hvorfor den ikke var egnet til utilbørlig påvirkning af skønsmanden,

•	 at skønsmanden var anmodet om konkret og selvstændigt at forholde sig til spørgsmålene,

•	 at den uformelle afgørelse blev indhentet af parterne før sagens anlæg og med gensidigt samtykke, 

•	 og at bedømmelsen efter fast praksis ville kunne fremlægges i sin fulde længde i voldgiftssagen, 

hvorfor den også burde tillades fremlagt i skønssagen.

 

Til støtte for sin protest herimod anførte rådgiver bl.a.: 

•	 at de omtvistede afsnit indeholdt faglige vurderinger og stillingtagen til ansvarsvurderingen, som det 

var op til skønsmanden at foretage, 

•	 at de var egnede til at påvirke skønsmanden på utilbørlig måde, 

•	 og at det af voldgiftsnævnets regler for uformel bedømmelse § 9 fremgår, at en uformel  

bedømmelse ikke er bindende for parterne, og at den ikke har betydning for eventuelle retlige  

afgørelser og parternes retsstilling i øvrigt. 

 

Voldgiftsretten erklærede indledningsvis, at hvis en part inden anmodning om syn og skøn eller forud for 

anlæg af voldgiftssag har indhentet en sagkyndig erklæring om konkrete forhold af teknisk, økonomisk 

eller lignende karakter, som er omfattet af skønstemaet, kan erklæringen fremlægges for skønsmanden, 

medmindre erklæringens indhold efter en konkret vurdering giver grundlag for at afvise fremlæggelsen 

efter indsigelse herom. 

 

Voldgiftsretten afviste herefter, at de omtvistede dele af den uformelle bedømmelse kunne fremlægges 

for skønsmanden, med følgende begrundelse:

 

”Da de omtvistede afsnit i [bedømmelsen] i indhold og form og som udfærdiget af en af parterne i  

fællesskab udpeget bedømmer indeholder tekniske/faktiske vurderinger, som det efter det reviderede 

skønstema af 11. maj 2021 er op til skønsmanden at foretage, og som vil kunne indebære en utilbørlig  

påvirkning af skønsmanden, og retlige vurderinger, som det er op til voldgiftsretten at foretage, tillades 

de omtvistede afsnit i [bedømmelsen] ikke fremlagt for skønsmanden og heller ikke i voldgiftssagen.”

 

Har du kommentarer eller spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahm-Malling, 

ddm@viltoft.dk. 

Artiklen kan ikke erstatte juridisk rådgivning.
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