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Voldgiftsregler 

Gældende fra 6.4.2018 
 

§ 1 Om Oasi 

Stk. 1. Online Arbitration & Settlement Institute (”Oasi”) er en uafhængig udbyder, der stiller en 
online platform til rådighed og laver administrative opgaver ved løsning af tvister efter Oasis 
voldgiftsregler. 

Stk. 2. Oasi er et anpartsselskab og ledes af to direktører. Direktionen varetager de funktioner 
og træffer de afgørelser, der følger af reglerne. Direktionen træffer beslutning ved 
enstemmighed.  

Stk. 3. Oasis sekretariat virker under ledelse af direktionen. Sekretariatet varetager de opgaver, 
der følger af reglerne. Sekretariatet kan endvidere varetage opgaver eller træffe afgørelser efter 
direktionens bemyndigelse. 

Stk. 4. Direktionen og medlemmerne af sekretariatet må ikke virke som voldgiftsdommere i 
sager, der er indledt på Oasi, medmindre dette sker på grundlag af forslag fra en af parterne, 
eller på grundlag af en anden af parterne aftalt procedure.  

§ 2 Voldgiftsaftalen 

Stk. 1. Parter, der har aftalt, at deres tvist skal afgøres på grundlag af Oasis regler, anses for at 
have aftalt, at voldgiftssagen skal afgøres efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, 
hvor voldgiftssagen indledes, medmindre andet er aftalt. 

Stk. 2. Parter, der ikke har aftalt, at deres tvist skal afgøres på grundlag af Oasis regler, kan indgå 
aftale herom på Oasi. En part, der vil benytte Oasi, opretter en voldgiftssag på Oasi, vælger 
antal dommere, og ved ene-voldgiftsdommerret, om der skal være en faglig bisidder. Oasi 
sender herefter pr. e-mail forespørgsel til den anden part, om denne kan acceptere, at tvisten 
afgøres på Oasi og med det antal dommere mv., som den anden har foreslået. Forespørgslen 
indeholder et link til Oasi, hvor parten kan registrere sig og indgå voldgiftsaftale om, at den 
konkrete tvist afgøres efter Oasis regler.  



  www.oasi.dk 

  Side 2 
 
Oasi — Online Arbitration &  Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø  Tlf.: +45 70 70 73 06 
Settlement Institute ApS CVR-nr: 36912545 E-mail: info@oasi.dk 

Stk. 3. Registrering og valg af typen af voldgift skal ske inden for 21 dage, idet den oprettede 
sag ellers afsluttes uden kendelse. Enighed om typen af voldgift skal foreligge inden for 7 dage 
efter indklagedes registrering og valg af type af voldgift, idet sagen ellers afsluttes. 

Stk. 4. Der kan kun vælges faglig bisidder ved ene-voldgiftsdommerret. En tredommerret kan 
bestå af fagkyndige sidedommere, hvis Oasi vurderer det nødvendigt, eller parterne er enige 
om det. 

Stk. 5. Tvister afgøres af en voldgiftsret for den enkelte tvist. Voldgiftsrettens medlemmer 
udpeges af Oasi. 

§ 3 Indledning af voldgiftssagen 

Stk. 1. En part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift i henhold til reglerne, skal oprette sig som 
bruger med sine oplysninger på hjemmesiden og derudover foretage følgende handlinger: 

1. Oprette sagen 

2. Indtaste den anden parts kontaktdata 

3. Foretage valg af voldgiftsret 

4.  Uploade en kort beskrivelse af sagens tvist eller klageskrift med bilag. 

Stk. 2. Hvis parterne har en voldgiftsaftale om voldgift på Oasi, skal klageren endvidere foretage 
følgende handlinger: 

1. Uploade klageskrift med bilag 

2. Indbetale voldgiftssagens omkostninger. 

Der sendes information om, at voldgiftssag er indledt på e-mail til den anden part med link til 
at logge ind på sagen. Det meddeles, at parten skal uploade svarskrift med bilag inden for 21 
dage efter modtagelse af e-mail om, at sag er indledt, og at der i modsat fald kan blive afsagt 
kendelse på det foreliggende grundlag.  

Stk. 3. Hvis parterne ikke har en voldgiftsaftale om voldgift på Oasi, gælder proceduren i § 2, 
stk. 2-3, for indgåelse af voldgiftsaftale. Når voldgiftsaftale er indgået, jf. § 2, stk. 2-3, skal 
klageren inden for 14 dage foretage følgende handlinger: 

1.  Uploade klageskrift med bilag, hvis klageren ikke har gjort det ved oprettelse af 
voldgiftssagen. 

2. Indbetale voldgiftssagens omkostninger. 
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Det meddeles indklagede, at svarskrift med bilag skal uploades inden for 21 dage efter 
modtagelse af e-mail om, at voldgiftsaftale er indgået, eller inden for 21 dage efter modtagelse 
af e-mail om, at klageskrift og bilag er uploadet, hvis klageskrift først uploades efter indgåelse 
af voldgiftsaftale.  

Stk. 4. Datoen for upload af klageskrift skal i alle henseender anses for datoen for indledning af 
voldgiftssagen. 

§ 4 Udpegning af voldgiftsdommere og faglige bisiddere 

Stk. 1. Parterne har enten før eller ved opstart af voldgiftssagen aftalt antallet af 
voldgiftsdommere. 

Stk. 2. Oasi udpeger medlemmerne af voldgiftsretten. 

Stk. 3. Oasis udpegning af medlemmerne skal ske hurtigst muligt og meddeles på sagen senest 
14 dage efter indledning af voldgiftssagen. 

Stk. 4. Formanden for voldgiftsretten, henholdsvis ene-voldgiftsdommeren, skal være jurist. 

§ 5 Tilgængelighed, upartiskhed og uafhængighed 

Stk. 1. Enhver, der udpeges som voldgiftsdommer eller faglig bisidder, skal være tilgængelig, 
upartisk og uafhængig. 

Stk. 2. Før godkendelsen af en voldgiftsdommer/en faglig bisidder, skal 
voldgiftsdommeren/den faglige bisidder afgive en erklæring om accept og om upartiskhed og 
uafhængighed. Voldgiftsdommeren/den faglige bisidder skal samtidig skriftligt oplyse om 
ethvert forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes tilgængelighed, 
upartiskhed eller uafhængighed.  

Stk. 3. En voldgiftsdommer skal under behandlingen af voldgiftssagen straks oplyse de øvrige 
voldgiftsdommere, parterne og Oasi om forhold, der skulle have været oplyst, jf. stk. 2, såfremt 
de forelå dengang. Dette sker ved, at voldgiftsdommeren/den faglige bisidder giver 
meddelelse inde på sagen på Oasi.  

§ 6 Indsigelser mod voldgiftsdommere og bisidder 

Stk. 1. En part kan kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer eller en faglig bisidder, hvis 
parten finder, at der foreligger forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om 
voldgiftsdommerens/den faglige bisidders upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis parten 
finder, at voldgiftsdommeren/den faglige bisidder ikke har de nødvendige faglige 
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kvalifikationer. Indsigelsen skal meddeles på sagen på Oasi inden for 15 dage efter, at parten 
blev bekendt med udpegningen af voldgiftsdommeren og de forhold, indsigelsen bygger på. 

Stk. 2. Oasi skal underrette parterne og voldgiftsdommeren/den faglige bisidder om 
modtagelse af indsigelsen. Eventuelle bemærkninger skal gives inden for 8 dage efter 
indsigelsen er meddelt på sagen. Bemærkningerne gives ved meddelelse på sagen på Oasi. 

Stk. 3. Medmindre voldgiftsdommeren/den faglige bisidder trækker sig eller parterne er enige 
om, at voldgiftsdommeren/den faglige bisidder ikke skal udpeges, eller at 
voldgiftsdommerens/den faglige bisidders hverv skal ophøre, træffer Oasi afgørelse om 
indsigelsen. 

Stk. 4. Uanset at der ikke er gjort indsigelse som anført i stk. 1, kan Oasi bestemme, at en 
allerede udpeget voldgiftsdommers/faglig bisidders hverv skal tilbagekaldes, hvis Oasi finder, 
at der foreligger berettiget tvivl om voldgiftsdommerens/den faglige bisidders upartiskhed 
eller uafhængighed, eller hvis Oasi finder, at voldgiftsdommeren/den faglige bisidder ikke har 
de nødvendige kvalifikationer. 

§ 7 Udskiftning af voldgiftsdommere og faglige bisiddere 

Stk. 1. Hvis en voldgiftsdommer/faglig bisidder fratræder, afgår ved døden, eller hvis 
voldgiftsdommeren/den faglige bisidder af andre grunde udskiftes, udpeger Oasi en anden 
voldgiftsdommer/faglig bisidder. 

Stk. 2. Hvis voldgiftssagen ikke fremmes behørigt, eller hvis de øvrige pligter, der påhviler 
voldgiftsdommeren/den faglige bisidder, ikke overholdes, kan en part anmode Oasi om at tage 
stilling til, hvorvidt en voldgiftsdommer/en faglig bisidder skal udskiftes. Anmodning indgives 
på sagen på Oasi eller sendes på e-mail til Oasi på info@oasi.dk. Uanset at der ikke er indgivet 
en sådan anmodning, kan Oasi beslutte at udskifte en voldgiftsdommer/en faglig bisidder af 
de i 1. pkt. nævnte grunde. 

Stk. 3. Hvis en voldgiftsdommer/faglig bisidder udskiftes, vedbliver allerede foretagne 
proceshandlinger i sagen og skal ikke gentages for den nu sammensatte voldgiftsret, 
medmindre den nye voldgiftsret bestemmer andet.  

§ 8 Klageskrift 

Stk. 1. Klageren indgiver klageskrift enten samtidig med oprettelse af sagen på Oasi eller efter 
indgåelse af voldgiftsaftale om voldgift på Oasi. 

Stk. 2. Klageskriftet skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  
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a) Klagerens påstand sammen med en angivelse af eventuelle betalingspåstandes 
samlede økonomiske værdi samt så vidt muligt et skøn over den økonomiske værdi af 
eventuelle andre påstande. 

b) En fremstilling af de omstændigheder, hvorpå påstande støttes. 

c) Så vidt muligt en oplistning af dokumenter fx erklæringer og andre beviser, fx lydfiler, 
videoer eller andet elektronisk materiale, klageren agter at påberåbe sig.  

d) Eventuelle bemærkninger om efter hvilke retsregler voldgiftssagen skal afgøres og 
hvilket eller hvilke sprog, der skal anvendes under voldgiftssagen. 

Stk. 3. Beviser, der henvises til i klageskriftet og som ønskes påberåbt, skal uploades. 

Stk. 4. Hvis det indgivne klageskrift ikke er i overensstemmelse med de ovennævnte 
bestemmelser, kan Oasi fastsætte en frist for opfyldelse heraf. Opfyldes eventuelle manglende 
punkter ikke inden fristens udløb, kan Oasi afslutte voldgiftssagen, uden præjudice for at 
klageren kan indgive et nyt klageskrift om det samme spørgsmål på et senere tidspunkt.  

Stk. 5. Oasi giver via e-mail indklagede meddelelse om, at klageskrift og eventuelle beviser er 
uploadet.  

§ 9 Svar og eventuelle modkrav 

Stk. 1. Indklagede skal indgive svarskrift inden for en frist på 21 dage fra modtagelse af 
meddelelse om, at klageskrift og eventuelle bilag er uploadet eller fra modtagelse af 
meddelelse om, at voldgiftsaftale er indgået. Fristen regnes fra det seneste af de to tidspunkter.   

Stk. 2. Svarskriftet skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 

a) Indklagedes påstand, herunder eventuelle modkrav. 

b) En fremstilling af de omstændigheder, hvorpå påstande støttes.  

c) Så vidt muligt en oplistning af dokumenter, fx erklæringer samt andre beviser, fx lydfiler 
og videoer, som indklagede agter at påberåbe sig.  

d) Eventuelle bemærkninger om efter hvilke retsregler voldgiftssagen skal afgøres og 
hvilket eller hvilke sprog, der skal anvendes under voldgiftssagen.  

Stk. 3. Beviser, der henvises til i svarskriftet og som ønskes påberåbt, skal uploades. 

Stk. 4. Efter begrundet anmodning kan voldgiftsretten (eller Oasi, hvis voldgiftsretten ikke er 
nedsat endnu) forlænge fristen for indklagedes svar.  
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Stk. 5. Klageren får e-mail med meddelelse om, at svarskrift og eventuelle beviser er uploadet.  

§ 10 Klagerens svar på modkrav/replik og indklagedes duplik 

Stk. 1. Klageren skal uploade svar på modkrav inden for en frist på 14 dage fra meddelelse efter 
§ 9, stk. 5. Bestemmelserne i § 9 finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2. Klageren skal samtidig med svar på modkrav efter stk. 1, replicere.  

Stk. 3. Ved replik og duplik gælder bestemmelserne i henholdsvis § 8 og § 9, idet fristerne dog 
er 14 dage fra modtagelse af meddelelse om, at processkrift fra den anden part er uploadet, 
og idet voldgiftsretten undtagelsesvist kan give parterne forlængelse af fristerne for replik og 
duplik. 

Stk. 4. Skriftvekslingen slutter automatisk ved duplik. Parterne har kun ret til at afgive to 
processkrifter hver. 

Stk. 5. Der kan uploades bilag indtil fristen for duplik udløber. 

§ 11 Brug af sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner 

Stk. 1. Parterne kan indhente erklæringer fra en eller flere sagkyndige om bestemte spørgsmål, 
voldgiftsretten skal afgøre.  

Stk. 2. Hvis en part anmoder om det, eller hvis voldgiftsretten finder det nødvendigt, skal den 
sagkyndige efter afgivelse af sin skriftlige erklæring deltage i videoafhøring, hvor der er lejlighed 
til at stille spørgsmål til den sagkyndige og til at føre andre sagkyndige vidner om de 
pågældende spørgsmål. 

§ 12 Parts- og vidneforklaringer 

Stk. 1. Parterne kan anmode om at afgive partsforklaringer og føre vidner via videoafhøring. 
Voldgiftsretten skal efterkomme anmodningen, medmindre voldgiftsretten finder det 
åbenbart unødvendigt. 

Stk. 2. Voldgiftsretten kan opfordre parterne til at afgive partsforklaringer via videoafhøring, 
ligesom voldgiftsretten kan opfordre parterne til at indkalde vidner til videoafhøring. 

Stk. 3. Anmodning og opfordring skal ske senest 8 dage efter modtagelse af meddelelse om, 
at duplik er modtaget. 
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Stk. 4. Skal der ske videoafhøring, fastsætter voldgiftsretten dato(-er) for afhøringerne. 
Afhøringerne skal så vidt muligt foretages samme dag. Voldgiftsretten skal tilstræbe, at 
afhøringerne er foretaget senest 14 dage efter anmodning eller opfordring er afgivet. 

Stk. 5. Videoafhøringerne optages og gøres tilgængelige på sagen.  

§ 14 Forligsforsøg 

Stk. 1. Når indklagede har uploadet duplik, eller når eventuelle videoafhøringer er afsluttet, skal 
parterne forsøge at indgå forlig ved brug af voldgiftsmodulets forligsprogram.  

Stk. 2. Klageren skal ved brug af forligsprogrammet meddele/indtaste, hvor stort et beløb, han 
er villig til at forlige sagen med. Dette skal ske senest 5 dage efter, at klageren har fået 
meddelelse om, at duplik er uploadet. Hvis der er sket videoafhøring, senest 5 dage efter 
afslutningen af videoafhøringerne. 

Stk. 3. Når klageren har afgivet forligsbud, får indklagede straks meddelelse herom, og 
indklagede har herefter 3 dage til at meddele/indtaste forligsbud. Parterne får ikke størrelsen 
af hinandens bud oplyst. 

Stk. 4. Forlig opnås, hvis indklagedes indtastede beløb er højere end klagerens. Forligsbeløbet 
ligger i midten af de to bud. Opnås der ikke forlig, skal klageren inden for 3 dage efter 
modtagelse af meddelelse om, at der ikke er opnået forlig, igen indtaste et beløb (der kan være 
det samme som det oprindelige). Indklagede har herefter 3 dage til at indtaste et beløb. Opnås 
der ikke forlig, får parterne en mulighed mere inden for samme tidsfrister. 

Stk. 5. Er der ikke opnået forlig efter tre forsøg, afsiger voldgiftsretten kendelse i sagen. 

Stk. 6. Opnås forlig afkræves 75 % af honoraret til voldgiftsretten og Oasi. Parterne betaler hver 
halvdelen af det afkrævede honorar. Oasi refunderer 25 % af det indbetalte honorar til klageren 
og lægger indklagedes andel oveni forligsbeløbet. Parterne modtager frivilligt forlig på det 
samlede beløb. Det frivillige forlig skal underskrives digitalt af parterne. Når forliget er 
underskrevet af begge parter, uploades det frivillige forlig på sagen, hvorefter voldgiftssagen 
afsluttes, jf. dog § 25. 

§ 15 Voldgiftsrettens hjemsted 

Stk. 1. Voldgiftsretten har hjemsted i København, medmindre parterne har aftalt andet. 
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§ 16 Voldgiftsrettens kompetence 

Stk. 1. Voldgiftsretten afgør spørgsmål om sin egen kompetence, herunder indsigelser mod 
voldgiftsaftalens eksistens eller gyldighed. En voldgiftsklausul, der udgør en del af en kontrakt, 
skal i denne sammenhæng anses for værende en selvstændig aftale uafhængig af kontraktens 
øvrige dele. En afgørelse fra voldgiftsretten om, at kontrakten er ugyldig, skal ikke i sig selv 
medføre, at voldgiftsklausulen er ugyldig, jf. voldgiftsloven. 

Stk. 2. Indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence skal gøres gældende senest i indklagedes 
svar. En part afskæres ikke fra at gøre indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence ved at 
udpege eller på anden måde deltage i udpegningen af en voldgiftsdommer. Indsigelser om at 
voldgiftsretten under voldgiftssagen overskrider sin kompetence, skal fremsættes straks efter 
at det spørgsmål, der hævdes at være uden for voldgiftsrettens kompetence, er blevet rejst. 
Voldgiftsretten kan i begge tilfælde tillade, at indsigelse fremsættes senere, hvis voldgiftsretten 
finder forsinkelsen undskyldelig. Indsigelse indgives på sagen på Oasi. 

Stk. 3. Voldgiftsretten kan træffe særskilt afgørelse om spørgsmål om sin kompetence eller kan 
afgøre spørgsmålet i voldgiftskendelsen om sagens realitet. 

Stk. 4. Indsigelser mod voldgiftsrettens kompetence kan ikke senere påberåbes som 
ugyldighedsgrund eller som grundlag for at nægte anerkendelse eller fuldbyrdelse af 
voldgiftskendelsen, medmindre tvisten efter sin art ikke kan afgøres ved voldgift. 

§ 17 Processprog og de anvendelige retsregler 

Stk. 1. Dansk eller engelsk sprog anvendes under voldgiftssagen.  

Stk. 2. Voldgiftsretten kan beslutte, at skriftlige beviser skal være ledsaget af en oversættelse til 
dansk eller engelsk. 

Stk. 3. Voldgiftsretten afgør tvisten i overensstemmelse med de retsregler, parterne har valgt til 
afgørelse af voldgiftssagens realitet. Har parterne ikke valgt de retsregler, som sagens realitet 
skal afgøres efter, anvender voldgiftsretten de retsregler, voldgiftsretten, efter høring af 
parterne, finder hensigtsmæssige. 

Stk. 4. Voldgiftsretten afgør kun tvisten efter billighed, hvis parterne udtrykkeligt har 
bemyndiget voldgiftsretten hertil. 

Stk. 5. Voldgiftsretten afgør i alle tilfælde voldgiftssagen i overensstemmelse med kontraktens 
bestemmelser og tager hensyn til sædvaner i den branche, som retsforholdet er underlagt.  
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§ 18 Grundlæggende principper 

Stk. 1. Voldgiftsretten skal være fair og upartisk og sikre, at parterne behandles lige, og at hver 
part har lige muligheder for at fremføre sin sag. Voldgiftsretten skal tilstræbe, at voldgiftssagen 
afgøres inden for 120 dage efter indledning af voldgiftssagen. 

Stk. 2. Hvis Oasi eller voldgiftsretten finder det betænkeligt at afgøre sagen efter Oasis 
procesregler, kan Oasi eller voldgiftsretten afvise sagen. 

Stk. 3. Behandlingen af voldgiftssagen sker i overensstemmelse med reglerne. Hvis et 
spørgsmål ikke er omtalt i reglerne, afgøres spørgsmålet efter de regler, parterne i øvrigt har 
aftalt, eller i mangel af sådanne aftaler, efter de regler voldgiftsretten måtte bestemme samt 
voldgiftsloven. 

Stk. 4. Voldgiftsretten skal afgøre sagen på grundlag af de anbringender og beviser, parterne 
har fremført. 

Stk. 5. Voldgiftssagens behandling eller andre forhold i forbindelse med voldgiftssagen er 
fortrolig. 

Stk. 6. Undlader en part uden rimelig grund at uploade skrift og eventuelle beviser inden for de 
givne frister, fortsætter voldgiftsretten behandlingen af sagen og afsiger voldgiftskendelse på 
det foreliggende grundlag. 

§ 19 Sagens afslutning 

Stk. 1. Voldgiftsretten afslutter sagens behandling for at afsige voldgiftskendelse, efter at 
parterne forgæves har forsøgt at forlige sagen, jf. § 14.  

§ 20 Voldgiftskendelsen 

Stk. 1. Udkast til en voldgiftskendelse skal sendes til Oasi 21 dage efter, at sagens behandling 
er afsluttet, jf. § 19, med henblik på den i stk. 6 nævnte gennemgang.  

Stk. 2. Kendelsen skal være dateret og angive voldgiftsrettens hjemsted. Medmindre parterne 
har aftalt andet, skal kendelsen indeholde en sagsfremstilling, herunder parternes påstande 
og i fornødent omfang en gengivelse af eventuelle parts- og vidneforklaringer. Kendelsen skal 
endvidere indeholde en gengivelse af parternes anbringender samt en udførlig begrundelse. 

Stk. 3. Kendelsen skal være skriftlig og underskrevet af ene-voldgiftsdommeren eller 
voldgiftsdommerne. I voldgiftssager med mere end én voldgiftsdommer er det tilstrækkeligt, 
at formanden har underskrevet, såfremt det udtrykkeligt fremgår, at formanden underskriver 
på vegne af hele voldgiftsretten.  
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Stk. 4. I voldgiftssager med mere end én voldgiftsdommer træffer voldgiftsretten afgørelse ved 
et flertal af voldgiftsdommerne.  

Stk. 5. En voldgiftsdommer, der er i mindretal med hensyn til begrundelsen og/eller resultatet, 
har ret til at få sit votum medtaget i kendelsen. 

Stk. 6. Inden afsigelse af voldgiftskendelsen, skal Oasi gennemgå udkastet til kendelsen. Oasi 
kan foreslå ændringer vedrørende kendelsens form og kan uden at anfægte voldgiftsrettens 
kompetence henlede voldgiftsrettens opmærksomhed på øvrige spørgsmål, herunder forhold 
af betydning for kendelsens gyldighed, anerkendelse og fuldbyrdelse. Oasis gennemgang af 
kendelsen ændrer ikke ved, at alene voldgiftsretten er ansvarlig for indholdet af kendelsen. 

§ 21 Afgørelse om omkostningerne  

Stk. 1. Kendelsen skal indeholde oplysning om de samlede omkostninger ved voldgiftssagen, 
samt om fordelingen mellem parterne af disse omkostninger. Omkostningerne ved 
voldgiftssagen omfatter honorarer til hver af voldgiftsdommerne og evt. faglig bisidder samt 
administrationsgebyr til Oasi. 

Stk. 2. I sager der føres på Oasi, vil den tabende part ikke skulle erstatte den anden part andre 
omkostninger, herunder omkostninger til juridisk bistand, end de omkostninger der er nævnt 
i stk. 1.  

Stk. 3. Oasi kontrollerer opgørelsen af omkostningerne ved voldgiftssagen. Det i kendelsen 
fastsatte omkostningsbeløb skal være i overensstemmelse med de af Oasi fastsatte beløb.  

§ 22 Honorar til voldgiftsdommere og bisiddere samt administrationsgebyr til Oasi 

Stk. 1. Honorar til voldgiftsdommerne, faglige bisiddere samt administrationsgebyr til Oasi 
fastsættes i henhold til Bilag 1. 

§ 23 Betaling af omkostninger 

Stk. 1. Klageren har ved sagens indledning indbetalt alle omkostninger ved sagens førelse til 
Oasi. Klageren har regres hos indklagede for de omkostninger, der eventuelt pålægges 
indklagede. 

§ 24 Upload af kendelsen mv. 

Stk. 1. Oasi eller voldgiftsretten uploader den underskrevne kendelse. 
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Stk. 2. Kendelsen er bindende for parterne. Parterne påtager sig at opfylde enhver kendelse 
uden ugrundet ophold og skal anses for at have givet afkald på retten til enhver form for appel, 
hvis et sådant afkald lovligt kan gives. 

§ 25 Kendelse på aftalte vilkår 

Stk. 1. Indgår parterne under voldgiftssagen forlig om tvisten, afslutter voldgiftsretten sagen. 
Hvis parterne anmoder om det, og voldgiftsretten ikke modsætter sig det, stadfæster 
voldgiftsretten forliget i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår. Voldgiftsretten kan 
modsætte sig, bl.a. hvis parterne har indgået forlig ved anvendelse af Oasi, jf. § 14. 

Stk. 2. En kendelse på aftalte vilkår udformes i overensstemmelse med § 20, stk. 2, og skal 
angive, at det er en voldgiftskendelse, men skal ikke begrundes. En sådan kendelse skal have 
samme status og retsvirkning som andre voldgiftskendelser om voldgiftssagens realitet. 

§ 26 Rettelse, fortolkning og tillægskendelse 

Stk. 1. En part kan inden 14 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelse anmode 
voldgiftsretten om at: 

a) rette en kendelse, der på grund af en skrive- eller regnefejl, en trykfejl eller anden 
lignende fejl har fået et indhold, som ikke er i overensstemmelse med voldgiftsrettens 
mening,  

b) fortolke voldgiftskendelsen eller  

c) afsige tillægskendelse om krav, der er fremsat for voldgiftsretten, og som skulle være 
afgjort af denne, men som ikke er medtaget i voldgiftskendelsen. 

Stk. 2. Anmodningen om rettelse eller fortolkning af en voldgiftskendelse eller afsigelse af 
tillægskendelse skal indgives på sagen på Oasi. Voldgiftsretten træffer afgørelse herom, efter 
at have anmodet den anden part om bemærkninger. Den anden parts bemærkninger skal 
ligeledes indgives på sagen på Oasi. 

Stk. 3. Voldgiftsretten kan inden 14 dage efter afsigelse af voldgiftskendelsen på eget initiativ 
rette voldgiftskendelsen, jf. stk. 1, litra a), efter at have anmodet parterne om bemærkninger. 

Stk. 4. Voldgiftsretten kan i særlige tilfælde forlænge fristerne nævnt i stk. 1 og stk. 3. 

Stk. 5. Bestemmelserne i § 20 og § 24 finder også anvendelse på afgørelser om at rette eller 
fortolke voldgiftskendelsen samt på tillægskendelser. 

§ 27 Meddelelser 
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Alle meddelelser fra Oasi eller voldgiftsretten anses for gyldigt modtaget af en part, når de er 
meddelt på sagen på Oasi, eller afsendt pr. e-mail til parten til en e-mailadresse en af partens 
repræsentanter har angivet. 

§ 28 Ansvarsbegrænsning 

Hverken voldgiftsrettens medlemmer, personer udpeget af voldgiftsretten eller Oasi kan gøres 
ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med indledningen af en 
voldgiftssag, voldgiftssagens behandling eller en af en voldgiftsret afsagt kendelse, medmindre 
og kun i det omfang at en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov.  
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Bilag 1 

Honorar til voldgiftsdommerne, faglige bisiddere samt administrationsgebyr til Oasi fastsættes 
efter nedenstående prisstruktur. Honorar til voldgiftsdommere og faglige bisiddere er ikke 
momsbelagt. Administrationsgebyr tillægges moms. 

ENDOMMERRET 

Genstand Pris inkl. moms Heraf 

kr. 0-99.999 kr. 16.250 – Administrationsgebyr: kr. 6.250 (heraf moms kr. 1.250) 
– Honorar til dommer: kr. 10.000 

kr. 100.000-249.999 kr. 21.250 – Administrationsgebyr: kr. 6.250 (heraf moms kr. 1.250) 
– Honorar til dommer: kr. 15.000 

kr. 250.000-499.999 kr. 32.500 – Administrationsgebyr: kr. 12.500 (heraf moms kr. 2.500) 
– Honorar til dommer: kr. 20.000 

kr. 500.000-999.999 kr. 43.750 
– Administrationsgebyr: kr. 18.750 (heraf moms kr. 3.75) 
– Honorar til dommer: kr. 20.000 

Over kr. 1.000.000 Ring Ring 

 

ENDOMMERRET M/ FAGLIG BISIDDER 

Genstand Pris inkl. moms Heraf 

kr. 0-99.999 kr. 23.750 
– Administrationsgebyr: kr. 6.250 (heraf moms kr. 1.250) 
– Honorar til dommer: kr. 10.000 
– Honorar til faglig bisidder: kr. 7.500 

kr. 100.000-249.999 kr. 31.250 
– Administrationsgebyr: kr. 6.250 (heraf moms kr. 1.250) 
– Honorar til dommer: kr. 15.000 
– Honorar til faglig bisidder: kr. 10.000 

kr. 250.000-499.999 kr. 47.500 
– Administrationsgebyr: kr. 12.500 (heraf moms kr. 2.500) 
– Honorar til dommer: 20.000 
– Honorar til faglig bisidder: kr. 15.000 

kr. 500.000-999.999 kr. 63.750 
– Administrationsgebyr: kr. 18.750 (heraf moms kr. 3.750) 
– Honorar til dommer: kr. 25.000 
– Honorar til faglig bisidder: kr. 20.000 

Over kr. 1.000.000 Ring Ring 
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TREDOMMERRET 

Genstand Pris inkl. moms Heraf 

kr. 0-99.999 kr. 45.000 

– Administrationsgebyr: kr. 10.000 (heraf moms kr. 2.000) 
– Honorar til voldgiftsrettens formand: kr. 15.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 10.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 10.000 

kr. 100.000-249.999 kr. 45.000 

– Administrationsgebyr: kr. 10.000 (heraf moms kr. 2.000) 
– Honorar til voldgiftsrettens formand: kr. 15.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 10.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 10.000 

kr. 250.000-499.999 kr. 68.750 

– Administrationsgebyr: kr. 18.750 (heraf moms kr. 3.750) 
– Honorar til voldgiftsrettens formand: kr. 20.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 15.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 15.000 

kr. 500.000-999.999 kr. 90.000 

– Administrationsgebyr: kr. 25.000 (heraf moms kr. 5.000) 
– Honorar til voldgiftsrettens formand: kr. 25.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 20.000 
– Honorar til sidedommer: kr. 20.000 

Over kr. 1.000.000 Ring Ring 

 


