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Regler för Sydsvenska Industri- och
Handelskammarens Skiljeråd
1§
Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd är ett organ inom Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren. Det har till uppgift att på sätt anges i dessa regler utse skiljemän och medlare och
handlägga andra skiljedomsfrågor.

2§
Dessa regler för Skiljerådet kan ändras av Industri- och Handelskammarens styrelse

Skiljerådets sammansättning
3 § Skiljerådet skall bestå av upp till nio ledamöter, vilka utses för en tid av två år av Industri- och
Handelskammarens styrelse. Av ledamöterna skall minst en vara lagfaren domare och en advokat. En av
ledamöterna skall av styrelsen utses till ordförande.
Industri- och Handelskammarens styrelse kan entlediga ledamot. För ledamot som avgår eller entledigas
under mandattiden utser Industri- och Handelskammarens styrelse ny ledamot för återstoden av denna tid.
För ersättare gäller samma regler som för ledamot.
Skiljerådet, den som utses till skiljeman eller medlare och den som biträder Skiljerådet, skiljenämnd och
medlare skall, om parterna inte överenskommit annat, handlägga saken med sekretess.

4§
Skiljerådet är beslutför med två ledamöter. Den mening gäller som omfattas av två ledamöter. Kan majoritet
inte uppnås i en viss fråga, gäller ordförandens mening.
Deltar inte ordföranden i beslutet, gäller den mening som omfattas av den ledamot som är äldst till
levnadsåren.

5§
Skiljerådet får lämna närmare föreskrifter angående tillämpligheten av de regler för skiljeförfarande och
medling som meddelas i det följande.
Det ordinära skiljedomsförfarandet

UTSEENDE AV SKILJEMÄN
6§
Har parterna inte träffat särskild överenskommelse om antalet skiljemän, skall en skiljenämnd bestå av tre
skiljemän.
Har parterna avtalat om att tvisten skall avgöras av en skiljeman eller enas de därom, utses denne av

Skiljerådet. I andra fall utser vardera parten en skiljeman och Skiljerådet utser den tredje skiljemannen. Den
av Skiljerådet utsedde skiljemannen skall, om parterna inte är överens om annat, vara skiljenämndens
ordförande.
Avgår skiljeman eller entledigas han från uppdraget, skall Skiljerådet utse annan skiljeman i hans ställe. Var
skiljemannen utsedd av part skall den parten beredas tillfälle att yttra sig.
Underlåter part att inom tid som beslutats av Skiljerådet utse skiljeman, utses denne av Skiljerådet.
Ledamot av Skiljerådet får utses till skiljeman. I beslut därom, liksom i annat beslut av Skiljerådet som rör
ifrågavarande tvist, äger sådan ledamot inte deltaga.

7§
Skiljeman skall vara opartisk. Skiljeman som får kännedom om omständighet som kan rubba förtroendet för
hans opartiskhet är skyldig att genast skriftligen upplysa Skiljerådet, parterna och övriga skiljemän därom.
Vill part att en skiljeman skall skiljas från sitt uppdrag på grund av omständighet som anges i första stycket
skall yrkande härom framställas skriftligen till Skiljerådet inom 15 dagar från det att parten fick kännedom om
omständigheten. Yrkandet prövas av Skiljerådet med för parterna bindande verkan. Bifalls yrkandet skall
Skiljerådet entlediga skiljemannen från hans uppdrag. Den part som utsett den entledigade skiljemannen
äger inom tid som Skiljerådet bestämmer utse annan skiljeman. Sker inte detta, utses denne av Skiljerådet.
Har även den av parten utsedde nye skiljemannen entledigats på grund av omständighet som anges i första
stycket, skall Skiljerådet utse annan skiljeman i dennes ställe.
Finner Skiljerådet att en skiljeman inte i tillräcklig omfattning befattar sig med uppdraget, äger Skiljerådet
entlediga honom och utse ny skiljeman i hans ställe.

SKILJEFÖRFARANDET HOS SKILJERÅDET
8§
Skiljeförfarande anses inlett när käranden till Skiljerådet inger en skrift med uttrycklig och villkorslös begäran
om skiljedom (påkallelseskrift). Skriften skall innehålla:
a) uppgift om parternas och deras ombuds namn och adresser samt telefonnummer, telefaxnummer och epostadresser,
b) redogörelse för tvisten,
c) kärandens yrkanden och de omständigheter käranden åberopar till stöd för dem,
d) kopia av det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar samt
e) i förekommande fall uppgift om kärandens val av skiljeman och dennes adress, telefonnummer,
telefaxnummer och e-postadress.

9§
Saknar Skiljerådet behörighet att uppta ärendet till behandling, skall kärandens påkallelse avvisas.

10 §
Upptas ärendet skall Skiljerådet översända påkallelseskriften till svaranden. Denne skall uppmanas att
senast viss dag till Skiljerådet inkomma med yttrande som skall innehålla
a) svarandens inställning till kärandens yrkanden och de omständigheter som svaranden åberopar till stöd för
sin talan samt
b) i förekommande fall uppgift om svarandens val av skiljeman samt skiljemannens adress, telefonnummer,
telefaxnummer och e-postadress.
Vill svaranden göra invändning om skiljeavtalets giltighet eller tillämplighet, skall det ske i yttrandet, varvid
grunderna för invändningen skall anges.
Vill svaranden väcka genkäromål eller yrka kvittning, skall uppgift härom lämnas i yttrandet med en
redogörelse för tvisten och uppgift om vad som yrkas. Genkäromål får väckas och kvittningsyrkande
framställas bara om det gjorda anspråket omfattas av skiljeavtalet och om Skiljerådet med hänsyn till
omständigheterna finner det lämpligt att sådan talan förs. Denna prövning kan av Skiljerådet överlämnas till
skiljemannen.
Svarandens yttrande skall översändas till käranden. Denne kan beredas tillfälle att yttra sig över svarandens
invändningar och yrkanden.
Underlåter svaranden att inkomma med yttrande utgör det inte hinder för målets fortsatta handläggning.

11 §
Skiljerådet kan uppmana part att komplettera sin skrift till Skiljerådet. Om käranden inte efterkommer sådan
uppmaning, kan Skiljerådet besluta att avvisa ärendet. Underlåter svaranden att komplettera genkäromål kan
Skiljerådet avvisa detta.
Har Skiljerådet förelagt part att inom viss tid företa en åtgärd kan Skiljerådet förlänga denna tid.
Översändande av handling från Skiljerådet skall ske till adressatens senast kända adress. Översändandet
skall ske med bud eller med rekommenderat brev, telefax, e-post eller med mottagningsbevis som ger en
bekräftelse på mottagandet.

12 §
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har utfärdat föreskrifter angående säkerhetsbelopp samt
ersättning till skiljeman och Skiljerådet (se bilaga 1 "det ordinära skiljeförfarandet"). Enligt dessa föreskrifter
har parterna att på sätt Skiljerådet bestämmer inbetala säkerhetsbeloppet till Skiljerådet.
Skiljerådet skall genom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren deponera säkerhetsbeloppet på
räntebärande bankkonto. Under förfarandets gång får Skiljerådet använda säkerhetsbeloppet för betalning av
arvoden och andra kostnader för förfarandet.
Säkerhetsbeloppet skall, om parterna inte avtalat annat, erläggas av parterna med hälften vardera. Part äger
dock erlägga hela beloppet.
Underlåter parterna att inbetala säkerhetsbeloppet, kan Skiljerådet helt eller delvis avskriva målet. Sådan rätt
tillkommer också skiljenämnden.

13 §
Sedan parternas inledande skriftväxling avslutats skall Skiljerådet
a) utse ledamot (ordförande) i skiljenämnden och i förekommande fall annan skiljeman,
b) bestämma platsen för skiljeförfarandet, såvida parterna inte gjort detta,
c) bestämma det språk som skall användas vid skiljeförfarandet, såvida parterna inte gjort detta samt
d) fastställa säkerhetsbeloppet samt ange inom vilken tid detta skall inbetalas.
Rådets beslut enligt b) och c) kan ändras av skiljenämnden.

14 §
I samband med att parterna underrättas om säkerhetsbeloppets storlek och tiden för inbetalningen av detta
skall de erhålla varsitt exemplar av reglerna för Skiljerådet. Skiljerådet kan under skiljeförfarandet efter
anmälan av skiljenämnden besluta att ytterligare belopp skall betalas in.
Sedan beslut fattats enligt 13 § och säkerhetsbeloppet inbetalats, skall Skiljerådet hänskjuta ärendet till
skiljenämnden.

SKILJEDOMEN
15 §
Skiljedom skall meddelas senast ett år efter det att ärendet hänskjutits till skiljenämnden. Skiljerådet äger
dock på framställning av nämnden förlänga tiden.
I skiljedomen skall skiljenämnden ange det ersättningsbelopp som skall tillkomma Skiljerådet. Parterna är
solidariskt ansvariga för denna ersättning. Även när skiljenämnd avskriver målet från vidare handläggning,
skall beslut om ersättning meddelas. Tappande part skall förpliktas betala ersättningen till Skiljerådet, om inte
omständigheterna föranleder annat.
Avslutas målet innan det hänskjutits till skiljenämnden, bestämmer Skiljerådet den ersättning som parterna
skall betala till Skiljerådet.

Förenklat skiljeförfarande
16 §
Har parterna i skiljeavtalet eller eljest träffat överenskommelse om att förfarandet skall vara förenklat skall
reglerna i 5 - 15 §§ äga tillämpning med de avvikelser som följer av bestämmelserna i 17 - 21 §§.

17 §
Ett förenklat skiljeförfarande innebär
a) att skiljenämnden alltid skall bestå av endast en skiljeman,
b) att parterna - utöver påkallelseskrift och svaromål - får avge högst en skrift vardera i saken, därvid
inbegripet bevisuppgift,
c) att tidsfristen för en skrift får vara högst tio dagar,

18 §
Det förenklade förfarandet anses inlett när käranden till Skiljerådet inger en påkallelseskrift. Denna skall
innehålla
a) uppgift om parternas och deras ombuds namn och adresser, telefonnummer, telefaxnummer och epostadresser,
b) kort redogörelse för tvisten,
c) kärandens yrkanden och kort redogörelse för de omständigheter käranden åberopar till stöd för dem
d) uppgift om den bevisning käranden önskar åberopa samt
e) kopia av det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar.

19 §
Upptas ärendet skall Skiljerådet översända påkallelseskriften till svaranden för yttrande. Svaranden skall
inom den tid Skiljerådet bestämmer avge svaromål. Detta skall innehålla
a) svarandens inställning till kärandens yrkande och de omständigheter som svaranden åberopar till stöd för
sin talan,
b) uppgift om den bevisning svaranden önskar åberopa.
Vill svaranden göra invändning om skiljeavtalets giltighet eller tillämplighet skall det ske i yttrandet varvid
grunderna för invändningen skall anges.
Vill svaranden väcka genkäromål eller yrka kvittning skall detta ske i yttrandet. Vad som anges i 10 § 3 st
äger här motsvarande tillämplighet.
Skiljerådet skall översända yttrandet till käranden.
Underlåter svaranden att inkomma med yttrande utgör det inte hinder för målets fortsatta handläggning.

20 §
Sedan parternas inledande skriftväxling avslutats skall Skiljerådet
a) utse en skiljeman

b) bestämma platsen för skiljeförfarandet och det språk som skall användas, om parterna inte redan gjort det
c) fastställa säkerhetsbeloppet enligt den av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bestämda tariffen
(bilaga 1 "förenklat förfarande") samt ange inom vilken tid beloppet skall betalas in till Skiljerådet.
Vad i övrigt sägs i 12 § gäller även för det förenklade förfarandet.

21 §
Sedan beslut fattats enligt 20 § och säkerhetsbeloppet inbetalats, skall Skiljerådet hänskjuta ärendet till
skiljemannen.
Skiljemannen kan besluta om ytterligare en skriftväxling utöver kärandens påkallelseskrift och svarandens
yttrande.
Muntlig förhandling skall hållas endast om part begär det och skiljemannen finner det erforderligt.
Om Skiljerådet inte bestämmer annat skall skiljedom meddelas inom tre månader efter det att målet
hänskjutits till skiljemannen. Domskäl skall lämnas endast om part begär det.

Skiljerådets medlingsregler

22 §
Har parterna träffat överenskommelse om att tvist skall hänskjutas till medling, skall Skiljerådet utse en
medlare enligt vad som anges i det följande.

23 §
Medling påkallas genom att parter eller part i en tvist skriftligen begär medling hos Skiljerådet. Skriften skall
innehålla uppgifter om parternas och deras ombuds namn och adresser, telefonnummer, telefaxnummer och
e-postadress. Vidare skall finnas en kortfattad redogörelse för tvisten samt en uppskattning av
tvisteföremålets värde.
Om parterna inte gemensamt begär medling, skall kopia av det avtal varpå begäran grundas inges samtidigt
med begäran om medling. Gemensam begäran om medling skall anses innebära avtal om medling enligt
Skiljerådets regler, om inte annat uttryckligen anges.

24 §
Saknar Skiljerådet behörighet att upptaga ärendet, skall begäran om medling avvisas.

25 §
Upptas ärendet skall Skiljerådet, om parterna inte redan i samband med begäran om medling redovisat sina
synpunkter, översända påkallelseskriften till den andra parten som skall uppmanas att skriftligen yttra sig
över den.
Förklarar den andra parten att han inte vill medverka i medlingen eller underlåter han att yttra sig till
Skiljerådet inom förelagd tid, skall ärendet avskrivas av Skiljerådet.

26 §
11 § äger motsvarande tillämpning vid medling.
27 §
Den av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren bestämda tariffen (bilaga 1 "förenklat förfarande" till
dessa regler) är tillämplig för fastställandet av säkerhetsbelopp samt ersättning till Skiljerådet och medlare.
Skiljerådet fastställer säkerhetsbeloppet vilket skall erläggas av parterna med hälften vardera, om de inte
bestämt annat. Skiljerådet kan under medlingen besluta att ytterligare belopp skall inbetalas.
Skiljerådet får såväl under medlingen som därefter använda säkerhetsbeloppet för betalning av kostnader för
medlingen.
Om säkerhetsbeloppet inte betalas skall tvisten avskrivas.

28 §
Sedan parternas skriftväxling avslutats skall Skiljerådet utse medlare. När beslut härom fattats och
säkerhetsbeloppet inbetalats skall Skiljerådet hänskjuta ärendet till medlaren.
Det ankommer på medlaren att själv besluta om formerna för handläggningen av medlingen på ett
ändamålsenligt och skyndsamt sätt.
Medlaren får, om parterna inte överenskommit annat, överlägga enskilt med vardera parten. Part får
bestämma, om den andra parten skall delges vad som förekommit vid sådan enskild överläggning.
Medlaren får, om annat inte överenskommits mellan parterna, lägga fram förslag till förlikning för parterna.

29 §
Medlingen avslutas genom att
a) skiljedom meddelas enligt 30 §,
b) parterna ingår förlikning,
c) medlaren meddelar parterna och Skiljerådet att ytterligare medling inte är meningsfull eller
d) endera parten förklarar att han inte vill delta i medlingen.

30 §
När medlingen avslutats skall Skiljerådet bestämma arvode och ersättning för kostnader till medlaren samt
ersättning till Skiljerådet. Ersättningen skall erläggas av parterna med hälften vardera, såvida inte annat
överenskommits mellan parterna.

31 §
Om inte parterna bestämt annat, skall medlingen avslutas inom två månader efter det att tvisten hänskjutits
till medlaren. På begäran av medlaren kan tiden förlängas av Skiljerådet.

Om parterna begär det, får medlaren stadfästa förlikningen genom skiljedom. Om inte annat uttryckligen
överenskommits mellan parterna, skall de genom begäran om stadfästelse anses ha ingått ett skiljeavtal
enligt gällande svensk lag om skiljemän med medlaren som ensam skiljeman.

Ikraftträdande
Dessa regler träder i kraft den 1 juli 2001 och ersätter tidigare gällande regler. De skall tillämpas på
skiljeförfarande eller medlingsförfarande som inleds den 1 juli 2001 eller senare.

BILAGA 1 Säkerhetsbelopp samt ersättning till skiljeman, medlare och
Skiljerådet
FASTSTÄLLDA TARIFFER
1. Det ordinära skiljeförfarandet
1.1 Säkerhetsbelopp
Belopp till säkerhet för kostnader avses täcka de förmodade skiljemannaarvodena, skiljemännens förutsedda
omkostnader samt ersättning till Skiljerådet. Vid bestämmandet av detta belopp gör Skiljerådet en preliminär
bedömning av målets omfattning samt tvisteförmålets värde, om detta kan fastställas.
Beloppets storlek är inte bindande vad avser det slutliga fastställandet av arvoden åt skiljemännen eller
övriga skiljedomskostnader. Inbetalade belopp skall av Skiljerådet göras räntebärande.
1.2 Ersättning till Skiljerådet
Skiljerådets ersättning bestäms normalt på grundval av tvisteföremålets värde enligt nedanstående tabell.
Om handläggningen av ett mål kräver avsevärt mer eller mindre arbete än normalt kan de belopp som anges
i tabellen frångås. Ersättningen till Skiljerådet skall av skiljenämnden anges i skiljedom.
Tvisteföremålets värde i (SEK)

- 100 000
100 000 - 300 000
300 000 - 1 000 000
1 000 000 - 3 000 000
3 000 000 - 5 000 000
5 000 000 - 10 000 000
10 000 000 - 50 000 000
50 000 000 - 100 000 000
100 000 000 -

Belopp i kronor vid intervallets
nedre gräns
(lägst 2000)
4 000
8 000
18 500
38 500
48 500
61 000
81 000
91 000

+ procent inom intervallet

4%
2%
1,5 %
1%
0,5 %
0,25 %
0,05 %
0,02 %
0,01 %

2. Förenklat förfarande
2.1 Säkerhetsbelopp
Belopp till säkerhet för kostnaderna för förfarandet fastställs på grundval av tvisteföremålets värde enligt
nedanstående tabell. Om handläggningen av ett mål kan förväntas kräva avsevärt mer eller mindre arbete än
normalt kan Skiljerådet frångå de belopp som anges. Framgår inte tvisteföremålets värde fastställs
säkerhetsbeloppet efter bedömning av målets omfattning.

Tvisteföremålets värde (SEK)*

Säkerhetsbelopp (SEK)

- 100 000
100 000 - 300 000
300 000 - 1 000 000
1 000 000 - 5 000 000
5 000 000 -

25 000
25 000 + 18 % av belopp över 100 000
61 000 + 12 % av belopp över 300 000
145 000 + 1,2 % av belopp över 1 000 000
193 000 + 0,8 % av belopp över 5 000 000

* Med tvisteföremålets värde avses käromål och genkäromål, undantaget eventuellt yrkande om ränta

2.2 Ersättning till skiljeman, medlare och Skiljerådet
Skiljemannens och medlarens arvode samt Skiljerådets ersättning bestäms normalt på grundval av
tvisteföremålets värde enligt nedanstående tabell. Om handläggningen av ett mål krävt avsevärt mer eller
mindre arbete än normalt kan de belopp som anges i tabellen frångås. Framgår inte tvisteföremålets värde
bestäms arvode och ersättning efter bedömning av målets omfattning. Utöver arvode har skiljemannen eller
medlaren rätt till ersättning för skäliga kostnader. Beloppen anges exklusive mervärdesskatt.
Tvisteföremålets värde (SEK)*

Skiljemannens/medlarens
arvode (SEK)

Ersättning till Skiljerådet (SEK)

- 100 000
100 000 - 300 000

15 000
15 000 +
10 % av belopp över 100 000
35 000 +
5 % av belopp över 300 000
70 000 +
1 % av belopp över 1 000 000
110 000 +
0,5 % av belopp över 5 000 000

5 000
5000 +
3 % av belopp över 100 000
11 000 +
2 % av belopp över 300 000
25 000 +
0,4 % av belopp över 1 000 000
41 000 +
0,2 % av belopp över 5 000 000

300 000 - 1 000 000
1 000 000 - 5 000 000
5 000 000 -

* Med tvisteföremålets värde avses käromål och genkäromål, undantaget eventuellt yrkande om ränta.

