
Honorarberegning i voldgiftssager ved Landbrug og Fødevarer  

September 2022 

 

Generelt om udgifterne ved voldgiftsbehandling  

Det er parterne, der i det hele bærer udgifterne til voldgiftsrettens behandling af sagen.  

 

Omkostningerne til voldgift i regi af Landbrug og Fødevarer består som minimum af følgende poster:  

 

• Registreringsgebyr 

• Administrationsgebyr 

• Honorar til voldgiftsdommer og fagkyndig 

• Lokaleleje 

Herudover kan der være udgifter til:   

• Transport 

• Syn- og skøn 

• Andre positive omkostninger  

 

Når en dommer påtager sig opdraget som voldgiftsdommer accepterer denne at blive honoreret efter de 

takster, som Landbrug og Fødevarer har fastlagt.  

Landbrug & Fødevarer forbeholder sig at ændre sine takster. En voldgiftssag afregnes efter de takster, som 

er gældende på tidspunktet for sagens anlæg.  

Honorarberegning 

Registreringsgebyr: 

Registreringsgebyret er fast og udgør kr. 9.700,00 uanset hvilket beløb, parterne strides om. 

Registreringsgebyret kan ikke tilbagebetales.     

Administrationsgebyr: 

Administrationsgebyret vil som udgangspunkt ligge mellem 15.000-20.000 kr. hvor sagsgenstanden ikke 

udgør mere end 500.000 kr.   

Administrationsgebyret fastsættes ud fra sagens omfang, antallet af delkendelser samt sekretariatets 

inddragelse i sagen, herunder hvorvidt sekretariatet skal være behjælpelig med at finde en skønsmand m.v. 

 



Honorar til voldgiftsdommer og fagkyndig: 

• Honorar, hvor voldgiftsretten består af én juridisk dommer og en fagkyndig:  

Honoraret til voldgiftsdommeren og den fagkyndige fastlægges med udgangspunkt i størrelsen af det 

beløb, parterne strides om:     

      Max.  

< 300.000 kr. (28.125/9.375)  37.500 

300.001 – 500.000 kr.  (37.500/10.500)  48.000 

500.001 – 1.000.000 kr. (56.250/18.750) 75.000 

1.000.001 – 2.000.000 kr. (90.000/30.000) 120.000 

2.000.001 – 6.000.000 kr. (225.000/75.000) 300.000 

 

Pr. delkendelse, er voldgiftsdommeren berettiget til at opkræve yderligere 5.000 kr.  

Honoraret nedsættes skønsmæssigt, såfremt sagen hæves eller forliges. 

Der beregnes ikke moms af honoraret. 

• Honorar, hvor voldgiftsretten består af 3 dommere (hoveddommer/fagdommer/fagdommer): 

Honorarer til dommerne fastlægges med udgangspunkt i størrelsen af det beløb, parterne strides om: 

 

Max.  

< 300.000 kr. (27.000/15.000/15.000)  57.000 

300.001 – 500.000 kr.  (37.500/22.500/22.500) 82.500 

500.001 – 1.000.000 kr. (45.000/30.000/30.000) 105.000 

1.000.001 – 2.000.000 kr. (82.500/45.000/45.000)   172.500 

2.000.001 – 6.000.000 kr. (210.000/120.000/120.000) 450.000 

 

Honoraret nedsættes skønsmæssigt, såfremt sagen hæves eller forliges. 

Der beregnes ikke moms af honoraret.  

 



Lokaleleje 

Der kan stilles lokaler til rådighed på i Agro Food Park, Skejby.   

Lokalelejen afhænger af, om lokalet skal benyttes en hel eller en halv dag.  

 

• Heldagsleje Kr. 3.000,00 

• Halvdagsleje Kr. 2.000,00  

 

Gennemføres hovedforhandlingen andre steder afregnes lokaleleje med den positive udgift hertil.  


