Begäran om medling och skiljeförfarande
En begäran om medling skall vara skriftlig och skickas via post eller e -post till Västsvenska
Handelskammarens Förtroenderåd gemensamt av parterna eller av en part. Om en part
inkommit med begäran om medling eller skiljeförfarande skall uppgift om att parterna avtalat
om detta bifogas. Handelskammaren kommer att skicka begäran till motparten för accept att
delta i medling.
Begäran om medling skall innehålla:




Uppgift om att parterna avtalat om medling
En sammanfattande skrift om sin uppfattning av tvisten och grunderna för denna
Parterna och eventuella ombuds namn, adress, telefonnummer och e -post

Begäran skickas till:


Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåd
Att: Anna Petre
Box 5253
402 25 Göteborg
E-post: anna.petre@vastsvenskahandelskammaren.se

Skriften skickas till Förtroenderådet med post eller e-post. Är skriften omfattande föredrar
Förtroenderådet att handlingarna skickas med post i fyra exemplar.

www.vastsvenskahandelskammaren.se

Avgifter för medling och skiljeförfarande
För medlings- skiljeförfarandeuppdrag debiterar Västsvenska Handelskammaren följande
avgifter m m:



Fast påkallandeavgift:
Avgift för utseende av skiljeman efter medlingsförsök

15 000 kronor
5 000 kronor

Påkallandeavgiften faktureras, om inget annat avtalats, den påkallande parten. Om parterna
avtalat om medling, men detta inte lyckas, går ärendet över till skiljeförfarande och en
skiljeman skall då utses. Avgiften för att administrera detta är 5000 kr och den delas mellan
parterna.
Den utsedda medlaren eller skiljemannen debiterar sina kostnader per timma:



Rörlig avgift för medling eller skiljeförfarande
Ersättning för skäliga faktiska kostnader
(resor, lokalhyra etc.)

ca 2000-4500 kr/h

Den rörliga avgiften baserar sig på en timkostnadsnorm som fastställs utifrån bland annat
följande faktorer:






Antal inblandade parter
Tvisteföremålets värde
Ärendets komplexitet
Erforderlig förberedelsetid för medlaren (vanligtvis 6-8 timmar per part)
Andra relevanta omständigheter som t.ex. tidsram för upplägg, medlarens senioritet
och erfarenhet

Medlingen skall bedrivas skyndsamt och skall avslutas inom 45 dagar från det att medlaren
utsågs. Skiljedom skall meddelas inom fyra månader från det att skiljemannen utsågs.
Förtroenderådet får på medlarens begäran förlänga tiden med högst 15 dagar.
Inbetalning av kostnader
Påkallande part betalar den fasta avgiften vid påkallandet, dock senast efter 30 dagar. Då ett
förfarande övergår från medling till skiljeförfarande delar parterna på den administrativa
avgiften, som faktureras parterna i anslutning till att skiljeman utses.
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