GÖTEBORGSKLAUSULERNA
VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMARENS FÖRTROENDERÅDSREGLER
OM MEDLING OCH SKILJEFÖRFARANDE
1 § Rekommenderad modellklausul:

”Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i enlighet med
Göteborgsklausulerna, Västsvenska Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling
och skiljeförfarande.”

Avsnitt 1 – skiljeförfarandet

2 § Skiljeförfarande inleds genom att part ger in skrift (Påkallelse) till Handelskammarens
Förtroenderåd (”Förtroenderådet”) med följande uppgifter:





Parternas och deras ombuds namn och kontaktuppgifter.
En kort sammanfattning av tvisten.
En preliminär uppgift om partens yrkanden.
Kopia av eller redogörelse för innehållet i det skiljeavtal som åberopas.

3 § Samtidigt som part inleder skiljeförfarande skall parten till Handelskammaren betala en
registreringsavgift (påkallandeavgift) som bestäms enligt Förtroenderådets stadgar. Betalas
inte registreringsavgiften samtidigt som skiljeförfarandet inleds skall Förtroenderådet
skriftligen uppmana parten att betala avgiften inom viss tid. Betalas inte avgiften inom denna
tid skall Förtroenderådet avvisa Påkallelsen. Förtroenderådet får också avvisa Påkallelsen om
dess innehåll är sådant att den inte kan ligga till grund för förfarandet eller inte innebär att
skiljeavtal träffats enligt dessa regler.
4 § Efter att part inlett förfarande enligt dessa regler om förenklat skiljeförfarande inleds
förfarandet med medling, enligt Handelskammarens medlingsregler. Förtroenderådet utser
medlare. Till medlare kan endast den utses som ingått avtal med Handelskammaren enligt
Förtroenderådets stadgar. Den skrift från vardera parten som skall avges inom medlingen
skall även utgöra första partsinlaga vid ett skiljeförfarande som genomförs efter medlingen.
5 § Om parterna avtalat bort medling, part skriftligen förklarat sig vägra delta i medling,
medlingen avslutats utan att tvisten har lösts eller den tid inom vilken medlingen skall vara
avslutad passerats, övergår förfarandet automatiskt till skiljeförfarande i enlighet med
bestämmelserna i lag om skiljeförfarande, med följande ändringar.
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6 § Tvisten skall avgöras av en skiljeman som utses av Förtroenderådet. Till skiljeman kan
endast den utses som ingått avtal med Handelskammaren enligt Förtroenderådets
stadgar.
7 § Skiljemannen beslutar om förfarandet, inklusive huruvida muntlig förhandling skall
förekomma. Skriftväxlingen skall begränsas till två skrifter från vardera parten.
Skiljemannen får dock, om det föreligger särskilda skäl, besluta om ytterligare
skriftväxling.
8 § Skiljedom skall meddelas inom fyra månader från det att skiljemannen utsetts.
Skiljemannen får om särskilda skäl föreligger förlänga tiden för meddelande av skiljedom.
9 § Part kan yrka ersättning för samtliga kostnader med anledning av förfarandet.
Beträffande ombudskostnader äger skiljemannen dock förplikta motparten att ersätta
dessa endast om särskilda skäl föreligger.

Avsnitt 2 – uppväxling till ordinärt skiljeförfarande

10 § Om skiljemannen med hänsyn till tvistens art och omfattning finner att den inte
lämpar sig för förenklat förfarande får han begära att Förtroenderådet skall besluta att
skiljeförfarandet skall handläggas av tre skiljemän enligt lagen om skiljeförfaran de.
Beslutar Förtroenderådet om sådan handläggning (uppväxling) gäller inte 3-9 §§. Vardera
parten skall inom sju dagar efter Förtroenderådets beslut om uppväxling skriftligen till
Förtroenderådet anmäla vem han utsett till skiljeman. Gör parten inte det skall
Förtroenderådet utse skiljeman. Den som varit skiljeman enligt det förenklade
förfarandet skall, om särskilda skäl däremot inte föreligger, vara tredje skiljeman och
ordförande.

Avsnitt 3 – administrativa regler m.m.

11 § Förtroenderådets verksamhet regleras av stadgar fastställda av Västsvenska
Handelskammarens styrelse. Vidare kan Förtroenderådet utfärda generella
rekommendationer om sättet för handläggning av skiljeförfaranden och medling enligt
dessa regler.
12 § Förtroenderådet prövar slutligt fråga om jäv för skiljeman enligt lagen om
skiljeförfarande. Beslutar Förtroenderådet att skilja skiljemannen från uppdraget, skall
ersättare inom sju vardagar från beslutet skriftligen till Förtroenderådet anmälas av den
som utsåg den entledigade skiljemannen. I annat fall utses ny skiljeman av
Förtroenderådet.

Avsnitt 4 – ikraftträdande m.m.

13 § Dessa regler träder i kraft den 090101. De äldre klausulerna och Reglerna skall
tillämpas på skiljeförfarande som inletts före ikraftträdandet. Skiljeavtal som slutits före
ikraftträdandet med innehåll att tvisten skall avgöras med tillämpning av de äldre
klausulerna eller Reglerna skall gälla. Parterna kan i fall som anges i andra och tredje
meningen bestämma att de nya reglerna skall gälla
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