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Antagna och i kraft från och med den 18 mars 2016 

Parter som i skiljeavtal hänvisar till Sydsvenska Industri- och Handelskammarens 
skiljedomsregler ska anses ha kommit överens om att dessa regler och senare antagna 
ändringar som är ikraft när skiljeförfarandet inleds (”Skiljereglerna”) ska tillämpas på 
förfarandet om parterna inte har kommit överens om annat. Tidigare bestämmelser enligt 
Regler för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd ska tillämpas på 
skiljeförfarande som inletts före Skiljereglernas ikraftträdande för det fall parterna inte 
överenskommer att Skiljereglerna ska gälla istället. 

Skiljereglerna finns utgivna på svenska och engelska. Den svenska språkversionen har 
företräde. 

 

________________________ 

 

 



 

 

 

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljedomsinstitut www.handelskammaren.com/tjänster/skiljedom 
Skeppsbron 2, 211 20 Malmö 
040-690 24 00 

Modellklausuler 

 

Ordinärt skiljeförfarande 

Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara […].  

Rekommenderade tillägg: 

Språket för förfarandet ska vara […]. 

[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

 

Förenklat skiljeförfarande 

Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens skiljedomsregler, varvid reglerna om förenklat skiljeförfarande ska 
tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara […].  

Rekommenderade tillägg: 

Språket för förfarandet ska vara […]. 

[…] lag ska tillämpas på tvisten. 

 

Kombinationsklausul  

Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens skiljedomsregler. Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska 
tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande 
av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att 
reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också 
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska 
vara […].  

Rekommenderade tillägg: 

Språket för förfarandet ska vara […]. 

[…] lag ska tillämpas på tvisten. 
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Skiljeråd och Sekretariat 

1 § Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens Skiljeråd 
(”Skiljerådet”) är ett organ inom 
Sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren (”Handelskammaren”). 
Skiljerådet har till uppgift att på sätt som 
anges i Skiljereglerna utse skiljemän och 
medlare samt handlägga andra frågor som 
behövs för handläggandet av ett 
skiljeförfarande under Skiljereglerna. 

2 § Skiljerådet biträds av ett sekretariat 
(”Sekretariatet”). Sekretariatet har rätt att 
handlägga frågor som Skiljerådet delegerat 
till Sekretariatet.  

3 § Skrifter till Skiljerådet inges genom e-
post till:  

skiljedom@handelskammaren.com. 

4 § Skiljerådet består av minst sex och som 
mest tio ledamöter, varav en ordförande 
och en vice ordförande, vilka samtliga 
utses av Handelskammarens styrelse för en 
period om två år. 

5 § Handelskammarens styrelse kan 
entlediga ledamot. För ledamot som avgår 
eller entledigas under mandattiden utser 
Handelskammarens styrelse ny ledamot för 
återstoden av denna tid.  

6 § Skiljerådet, Sekretariatet, den som 
utses till skiljeman eller medlare och den 
som biträder dessa ska, om parterna inte 
överenskommer annat, handlägga 
skiljeförfarandet med sekretess. Parterna 
förbinder sig att inför domstol eller 

skiljenämnd inte åberopa medlaren som 
vittne. 

7 § Skiljerådet är beslutsfört med 
ordföranden alternativt vice ordföranden 
samt ytterligare två ledamöter. Den mening 
gäller som omfattas av majoriteteten.  

 

Allmänt om skiljeförfarande 

8 § Skiljereglerna innehåller bestämmelser 
om Ordinärt skiljeförfarande, Förenklat 
skiljeförfarande och medling. 

9 § Part som önskar inleda skiljeförfarande 
enligt Skiljereglerna ska samtidigt som 
skiljeförfarandet inleds erlägga 
registreringsavgift till Skiljerådet (se 
Kostnadsreglemente i Bilaga 1). 

10 § Kostnaderna för skiljeförfarandet 
består av ersättning till Skiljerådet samt i 
förekommande fall medlare och 
skiljenämnd enligt Kostnadsreglementet i 
Bilaga 1.  

11 § Skiljerådet bestämmer förskott som 
ska betalas av parterna samt när under 
skiljeförfarandet detta ska ske. Förskottet 
ska motsvara de beräknade kostnaderna för 
skiljeförfarandet och betalas av parterna 
med hälften vardera såvida Skiljerådet inte 
finner att separata förskottsbelopp är 
lämpligare. Skiljerådet kan under 
skiljeförfarandet bestämma att ytterligare 
förskott ska inbetalas. 

12 § Skiljerådet fastställer de slutliga 
kostnaderna för skiljeförfarandet.  
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Avslutas skiljeförfarandet innan slutlig 
skiljedom meddelas ska Skiljerådet 
fastställa kostnaderna för skiljeförfarandet 
med hänsyn till när skiljeförfarandet 
avslutas, det arbete som utförts och 
omständigheterna i övrigt. Medlare har rätt 
till sin ersättning efter avslutat 
medlingsuppdrag. 

Avslutas skiljeförfarandet innan det 
hänskjutits till skiljenämnden meddelar 
Skiljerådet beslut om kostnaderna för 
skiljeförfarandet. 

13 § Om registreringsavgift, förskott eller 
annan kostnad inte erläggs inom 
föreskriven tid ska Skiljerådet skriftligen 
uppmana parten eller parterna att erlägga 
beloppet inom viss tid. Part är berättigad 
att betala motpartens andel av kostnaderna 
om denne inom utsatt tid inte erlägger sin 
del. Erlägger part hela beloppet får 
skiljenämnden på dennes begäran i särskild 
skiljedom förplikta motparten att 
kompensera parten för utlägget. 

14 § Erläggs inte registreringsavgift och 
kostnad enligt ovan ska Skiljerådet helt 
eller delvis avvisa målet. Sådan rätt 
tillkommer också skiljenämnden.  

Ordinärt skiljeförfarande 

15 § Ett Ordinärt skiljeförfarande är ett 
skiljeförfarande där parterna i skiljeavtalet 
eller annars inte har överenskommit att 
förfarandet ska vara förenklat. Vid ett 
Ordinärt skiljeförfarande gäller 
bestämmelserna enligt 16-44 §§ nedan för 
förfarandet. 

16 § Skiljeförfarandet handläggs enligt vid 
var tid gällande lag om skiljeförfarande 
med de tillägg och ändringar som framgår 
av Skiljereglerna. Vid tidpunkten för 
Skiljereglernas antagande gäller lag 
(1999:116) om skiljeförfarande.  

17 § Skiljeförfarande anses inlett den dag 
Skiljerådet mottar en skrift med en 
uttrycklig och villkorslös begäran om 
skiljedom (”Påkallelseskrift”). 
Påkallelsekriften ska innehålla följande 
uppgifter: 

(a) uppgift om parternas och deras 
ombuds namn och kontaktuppgifter; 

(b) en sammanfattning av tvisten; 

(c) preliminära uppgifter om kärandens 
yrkanden; och 

(d) en kopia eller beskrivning av det 
skiljeavtal eller den skiljeklausul som 
åberopas. 

18 § Skiljerådet ska översända 
Påkallelseskriften till svaranden. Denne 
ska uppmanas att inom två veckor från 
mottagandet av Påkallelseskriften till 
Skiljerådet inkomma med yttrande som ska 
innehålla svarandens inställning till 
kärandens yrkanden, en sammanfattning av 
de omständigheter som svaranden åberopar 
till stöd för sin talan och uppgifter om 
eventuellt ombud.  

Vill svaranden göra invändning om 
skiljeavtalets existens, giltighet eller 
tillämplighet ska det ske i yttrandet, varvid 
grunderna för invändningen ska anges. 
Underlåtenhet att framställa sådana 
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invändningar hindrar dock inte svaranden 
från att fram till och med att svaromål har 
ingetts, framställa sådana invändningar. 

Vill svaranden väcka genkäromål eller 
yrka kvittning ska preliminär 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. Skiljerådet kan överlåta 
denna prövning till skiljenämnden.  

19 § Svarandens yttrande ska genom 
Skiljerådets försorg översändas till 
käranden. Denne kan beredas tillfälle att 
yttra sig över svarandens invändningar och 
yrkanden.  

20 § Underlåter svaranden att inkomma 
med yttrande utgör det inte hinder för 
målets fortsatta handläggning.  

21 § Skiljerådet kan uppmana part att 
komplettera sin skrift till Skiljerådet. Om 
käranden inte efterkommer sådan 
uppmaning kan Skiljerådet besluta att 
avvisa målet. Underlåter svaranden att 
komplettera genkäromål kan Skiljerådet 
avvisa detta. 

22 § Har Skiljerådet förelagt part att inom 
viss tid företa en åtgärd kan Skiljerådet 
förlänga denna tid.  

23 § Om det är uppenbart att Skiljerådet 
saknar behörighet att uppta målet till 
behandling ska Skiljerådet avvisa detta. 

Skiljerådets beslut att inte avvisa ärendet 
hindrar inte skiljenämnd att pröva sin 
behörighet. 

24 § Översändande av handling från 
Skiljerådet ska ske till adressatens senast 
kända adress. Översändandet ska ske med 
e-post i första hand. Vad som anges i 
denna bestämmelse ska även gälla för 
översändande av handling från medlare 
och skiljenämnd. 

Medling 

25 § Efter parternas inledande skriftväxling 
fortsätter förfarandet med medling.  

26 § Skiljerådet utser medlare utan 
dröjsmål. Medlaren ska vara opartisk och 
oberoende i förhållande till parterna. 
Medlaren beslutar om förfarandet.  

27 § Medlingen ska bedrivas skyndsamt 
och avslutas inom 30 dagar från det att 
medlaren utsågs. Skiljerådet får på 
medlarens begäran förlänga tiden med 
högst 15 dagar. 

28 § Om tvisten löses genom medlingen 
får medlaren på parternas begäran stadfästa 
överenskommelsen genom skiljedom med 
medlaren som av parterna gemensamt 
utsedd skiljeman. 

29 § Om parterna avtalat bort medling, part 
skriftligen till medlaren eller Skiljerådet 
förklarat sig vägra delta i medling, 
medlingen avslutats utan att tvisten har 
lösts eller den tid inom vilken medlingen 
ska vara avslutad passerats, fortsätter 
skiljeförfarandet. De skrifter från vardera 
part som avgetts innan medlingen ska 
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utgöra första partsinlaga vid det fortsatta 
skiljeförfarandet.  

30 § Parterna ska solidariskt svara för 
medlarens arvode och utlägg. Ansvaret ska 
parterna emellan gälla med hälften vardera.  

Utseende av skiljemän 

31 § När skiljeförfarandet ska fortsätta 
enligt vad som följer av § 29 ovan ska en 
skiljenämnd utses varefter Skiljerådet ska 
hänskjuta ärendet till densamma. 

32 § Skiljenämnden ska bestå av tre 
skiljemän såvida parterna inte har 
överenskommit att tvisten ska avgöras av 
en skiljeman. 

33 § Om skiljenämnden ska bestå av tre 
skiljemän ska vardera parten utse en 
skiljeman och Skiljerådet utse den tredje 
skiljemannen. Part ska på Skiljerådets 
anmodan inom en vecka skriftligen anmäla 
sitt val av skiljeman till Skiljerådet. Den av 
Skiljerådet utsedde skiljemannen ska, om 
inte parterna överenskommer om annat, 
vara skiljenämndens ordförande.  

34 § Har parterna överenskommit att 
tvisten ska avgöras av en skiljeman, utses 
denne av Skiljerådet.  

35 § Avgår partsutsedd skiljeman eller 
entledigas denne från uppdraget, ska 
ersättare inom en vecka skriftligen anmälas 
till Skiljerådet av den som utsåg 
skiljemannen.  

36 § Underlåter part att inom rätt tid utse 
skiljeman utses denne av Skiljerådet. 

37 § Skiljerådet prövar slutligt yrkande om 
entledigande av skiljeman enligt lagen om 
skiljeförfarande.  

38 § Ledamot av Skiljerådet får utses till 
skiljeman eller medlare. I beslut därom, 
liksom i annat beslut av Skiljerådet som rör 
ifrågavarande tvist, äger sådan ledamot 
inte delta.  

Sammanläggning 

39 § Om ett skiljeförfarande inleds 
angående ett rättsförhållande beträffande 
vilket ett skiljeförfarande mellan samma 
parter redan pågår enligt Skiljereglerna, får 
Skiljerådet på begäran av en part besluta 
att de nya yrkandena ska sammanläggas 
med det pågående skiljeförfarandet. Ett 
sådant beslut får endast fattas efter samråd 
med parterna och skiljenämnden. 

Preklusion 

40 § En part som under skiljeförfarandet 
underlåter att utan oskäligt dröjsmål 
invända mot att skiljeavtalet, Skiljereglerna 
eller andra regler som är tillämpliga på 
förfarandet inte har följts, ska anses ha 
avstått från rätten att åberopa en sådan 
avvikelse.  

Skiljedomen 

41 § Skiljedom ska meddelas senast sex 
månader efter det att ärendet hänskjutits till 
skiljenämnden. Skiljerådet kan förlänga 
tiden på begäran av skiljenämnden. 

42 § I skiljedom eller beslut varigenom 
skiljeförfarandet avslutas på annat sätt ska 
kostnaderna för skiljeförfarandet redovisas. 
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Dessförinnan ska skiljenämnden begära att 
Skiljerådet slutligt fastställer dessa.  

43 § Parterna är solidariskt ansvariga för 
kostnaderna för skiljeförfarandet. Den 
tappande parten ska förpliktas att parterna 
emellan ansvara för dessa kostnader, om 
inte omständigheterna föranleder annat.   

44 § Skiljenämndens beslut om ersättning 
till Skiljerådet kan inte överprövas. 

Förenklat skiljeförfarande 

45 § Om parterna i skiljeavtalet eller 
annars överenskommit att förfarandet ska 
vara förenklat ska följande äga 
tillämpning: 

(a) skiljenämnden ska bestå av endast en 
skiljeman; 

(b) parterna ska, utöver Påkallelseskrift 
och svaromål, avge högst en skrift 
vardera i saken inbegripet 
bevisuppgift; 

(c) tidsfristen för en skrift får vara högst 
två veckor, om inte skiljemannen av 
särskilda skäl bestämmer annat; 

(d) muntlig förhandling ska hållas endast 
om part begär det och skiljemannen 
finner det erforderligt; och 

(e) skiljedom ska meddelas inom tre 
månader efter att målet hänskjutits 
till skiljemannen såvida inte 
Skiljerådet bestämmer annat. 

I övrigt gäller vad som ovan anges 
beträffande Ordinärt skiljeförfarande.  

 

 

Övrigt 

46 § Varken Handelskammaren, 
Skiljerådet, medlare eller skiljemän 
ansvarar för skador som har orsakats en 
part i samband med ett skiljeförfarande om 
inte skadan har orsakats genom uppsåt 
eller grov vårdslöshet. 

 

 

 


