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Antagna och i kraft från och med den 20 september 2018 
 
 
Nedanstående regler avser att reglera situationen då två eller flera parter har enats om att 
hänskjuta en tvist till medling inom ramen för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens 
Skiljeråd. Parterna kan ha en avtalsklausul om medling sedan tidigare men de kan också 
komma överens om medling först då en tvist uppkommit. Nedanstående regler avser 
fristående medling, alltså sådan medling som inte sker i omedelbar anslutning till ett pågående 
eller förestående skiljeförfarande.  

(Om parterna har ett avtal om att tvister dem emellan ska avgöras genom skiljeförfarande i 
enlighet med skiljedomsreglerna vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Skiljeråd 
ska medling ske som ett inledande steg i enlighet med nyssnämnda skiljedomsregler).  

Parter som i avtal hänvisar till Sydsvenska Industri- och Handelskammarens medlingsregler 
ska anses ha kommit överens om att dessa regler och senare antagna ändringar som är ikraft 
när medlingsförfarandet inleds (”Medlingsreglerna”) ska tillämpas på förfarandet om parterna 
inte har kommit överens om annat.  
 
Medlingsreglerna finns utgivna på svenska och engelska. Den svenska språkversionen har 
företräde. 
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Modellklausul 
 
Tvist i anledning av detta avtal ska hänskjutas till medling enligt Sydsvenska Industri- och 
Handelskammarens medlingsregler, om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter 
sig det. 
 
 
Klausul gällande tvistelösning i övrigt  
 
Vid användning av modellklausulen i ett avtal bör parterna samtidigt reglera vad som ska 
gälla beträffande tvistelösning, för det fall tvisten inte blir avgjord genom medlingen. Om 
hänvisning görs till Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljeregler bör någon av de 
modellklausuler användas som anges för de reglerna. Vid hänvisning till Sydsvenska Industri- 
och Handelskammarens skiljeregler ska parterna, efter avslutad medling enligt 
Medlingsreglerna, anses ha avtalat att tvisten ska prövas direkt genom skiljeförfarande, utan 
sådan medling som ingår enligt skiljereglerna.  
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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 Medlingsreglerna utse medlare 
samt handlägga andra frågor som behövs 
för handläggandet av ett 
medlingsförfarande under 
Medlingsreglerna. 

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 är beslutsfört med 
ordföranden alternativt vice ordföranden 
samt ytterligare två ledamöter. Den mening 
gäller som omfattas av majoriteten.  

 

Medling 

7 § Medling enligt dessa regler ska 
hanteras opartiskt, ändamålsenligt och 
snabbt. Vad parterna gemensamt bestämt 

ska gälla, om det inte finns hinder mot det. 
Om parterna inte har bestämt annat, utgör 
avtal om medling enligt dessa regler inte 
rättegångshinder eller hinder mot att 
påkalla skiljeförfarande.  
 
8 § Part som påkallar medling ska inge en 
skriftlig begäran till Skiljerådet. 
Medlingsbegäran ska innehålla namn och 
kontaktuppgifter till parterna och 
eventuella ombud, en beskrivning av den 
tvist som medlingen avser samt uppgift om 
vad parterna har avtalat om medling. 
Samtidigt med medlingsbegäran ska en 
registreringsavgift betalas (se 
Kostnadsreglemente i Bilaga). 
 
9 § Skiljerådet ska översända 
medlingsbegäran till motparten och 
uppmana denne att ange sin inställning till 
begäran.  
 
10 § Om parterna är överens om viss 
medlare ska Skiljerådet utse denne. I annat 
fall utser Skiljerådet medlare. Innan denne 
utses ska parterna beredas tillfälle att yttra 
sig.  
 
11 § Medlaren ska vara opartisk och 
oberoende. En person som föreslås som 
medlare är skyldig att upplysa parterna och 
Skiljerådet om förhållande som är ägnat att 
minska förtroendet för medlarens 
opartiskhet eller oberoende. Detsamma 
gäller om det under medlingen uppkommer 
sådana förhållanden. Ledamot av 
Skiljerådet får utses till medlare. I beslut 
därom, liksom i annat beslut av Skiljerådet 
som rör medlingen, äger sådan ledamot 
inte delta. Skiljerådet får på gemensam 
begäran av parterna eller annars vid behov 
entlediga en utsedd medlare och utse en ny 
enligt 10 §.  
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12 § Sedan medlaren utsetts ska Skiljerådet 
fastställa ett förskottsbelopp. Beloppet ska 
motsvara den beräknade summan av 
kostnaderna enligt 15 § nedan, med avdrag 
för redan betald registreringsavgift. På 
begäran av medlaren får Skiljerådet under 
medlingen besluta om ytterligare förskott. 
Förskottet ska betalas av parterna i lika 
delar, om inte parterna bestämmer annat. 
Part får betala hela beloppet. Sedan 
förskottet betalats ska Skiljerådet hänskjuta 
tvisten till medlaren. Om beslutat förskott 
inte betalas inom av Skiljerådet angiven 
tid, får Skiljerådet skriva av ärendet. 
 
13 § Medlaren beslutar om handläggningen 
i samråd med parterna. Om parterna inte 
beslutar annat, ska medlingen vara 
avslutad inom 30 dagar från det att 
medlaren utsågs. Skiljerådet får på 
medlarens begäran förlänga tiden med 15 
dagar.  
 
14 § Medlingen avslutas genom en 
förlikning mellan parterna, genom besked 
från medlaren till parterna att fortsatt 
medling inte är meningsfull eller genom 
skriftligt meddelande från part till 
medlaren och motparten att medlingen 
avbryts. Om förlikning ingås och medlaren 
samtycker, kan parterna utse medlaren till 
skiljeman och uppdra åt denne att stadfästa 
förlikningen genom skiljedom.  
 
15 § Kostnaderna för medlingen består av 
registreringsavgift till Skiljerådet samt 

arvode till medlaren och omkostnader för 
medlingen. Kostnaderna fastställs av 
Skiljerådet enligt det kostnadsreglemente 
som gäller vid tidpunkten då begäran om 
medling inkommer till Skiljerådet. Parterna 
ansvarar solidariskt för kostnaderna för 
medlingen. Om parterna inte har bestämt 
annat, ska kostnaderna slutligt bäras av 
parterna med hälften vardera.   
 
Sekretess 

16 § Skiljerådet och Sekretariatet ska iaktta 
sekretess beträffande det som 
förekommit under medlingen. Medlaren 
har tystnadsplikt. Parterna förbinder sig att 
inför domstol eller skiljenämnd inte 
åberopa medlaren som vittne. 
 
Talefrist  

17 § I de fall medlingen omfattas av lagen 
(SFS 2011:860) om medling i vissa 
privaträttsliga tvister, gäller att en talefrist 
eller en preskriptionsfrist som löper vid 
den tidpunkt medlingen inleddes löper ut 
tidigast en månad efter avslutad medling. 
 
Övrigt 

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

 

 


