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MEDLINGSREGLERNA 

 
1 § För att begränsa kostnaderna i tvisten har parterna överenskommit om att tvisten 
skall hänskjutas till medling. 

 
2 § Medlare utses av Förtroenderådet. 

 
3 § Medlare skall ha träffat avtal med Handelskammaren enligt Förtroenderådets stadgar, 
varav framgår bland annat att medlaren skall vara opartisk och oberoende. 

 
4 § Medlaren beslutar om förfarandet. Medlaren skall i samråd med parterna upprätta en 
tidsplan för medlingen. Parterna skall vid medlingen företrädas av person som har full 
befogenhet att ingå förlikning i tvisten. 

 
5 § Kärandeparten skall inge en skrift som även skall utgöra första skrift i ett eventuellt 
fortsatt skiljeförfarande. Svarandeparten skall inkomma med ett svaromål. Skrifterna skall 
ha ett innehåll motsvarande en stämningsansökan respektive ett svaromål enligt reglerna i 
rättegångsbalken. 

 
6 § Parterna skall, gentemot medlaren solidariskt och inbördes med hälften vardera, svara 
för medlarens arvode och utlägg. Medlaren har rätt att med lika delar från vardera parten 
begära förskott för sitt arvode och för utlägg. 

 
7 § Medlingen skall bedrivas skyndsamt och skall avslutas inom 45 dagar från det att 
medlaren utsågs. Förtroenderådet får på medlarens begäran förlänga tiden med högst 
15 dagar. 

 
8 § Medlaren, parterna och ombud skall iakttaga sekretess beträffande allt som 
förekommer under medlingen. Parterna förbinder sig att inför domstol eller 
skiljenämnd inte åberopa medlaren som vittne.  

 
9 § Medlingen avslutas genom att 
a) skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna, vilken överenskommelse kan 
fastställas som skiljedom med medlaren som av parterna gemensamt utsedd skiljeman 
b) medlaren konstaterar att det inte är meningsfullt att fortsätta medlingen eller 
c) genom att part skriftligen underrättar motparten och medlaren om att parten inte är 
villig att deltaga i medlingen.  
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10 § Avslutas medlingen utan att tvisten har lösts eller passeras den tidpunkt inom vilken 
medlingen skall vara avslutad, skall tvisten hänskjutas till avgörande med tillämpning 
av bestämmelserna om förenklat skiljeförfarande enligt Förtroenderådets regler. Om 
parterna är överens därom skall tvisten i stället hänskjutas till skiljeförfarande enligt 10 
§ i Förtroenderådets regler om skiljeförfarande. Förtroenderådet skall då utse tredje 
skiljeman, som skall vara ordförande. 

 
Övrigt 
1 § Handelskammarens förbinder sig att utföra förekommande medlings- och 
skiljemannauppdrag på ett fackmässigt sätt och med iakttagande av god sedvänja i 
branschen. Handelskammarens ansvar för fel eller brister i uppdrag, skall vara 
begränsat till sådana skador och belopp som täcks av Handelskammarens 
ansvarsförsäkring. Genom att påkalla skiljeförfarande enligt dessa regler, accepterar 
parterna vad som anges i förevarande villkor. 

 
2 § Beträffande ersättning till Handelskammaren vid skiljeförfarande och medling enligt 
dessa regler, gäller vad som anges i ”Riktlinjer – kostnader” 

 


