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Summary 

 

 

Extrajudicial mediation is an area which is non-regulated, and without regulation extrajudicial 

mediation will never become the natural choice for business partners in the construction 

industry when a conflict occurs. 

The peculiarity concerning extrajudicial mediation is that it is an alternative dispute resolution 

method, which can ensure a quick resolution of the conflict. The mediation is done by a private 

body, and the parties must themselves reach the solution that they find common good, and it is 

an alternative dispute resolution method that allows the parties to maintain their cooperative 

relationship. The major concern is that it is not possible to enforce extrajudicial mediation 

settlements. 

The construction industry is an industry, which is characterized by strong price competition, 

many players and there are many conflicts between corporate parties. It is also an industry 

where there is money at stake in each project, and it is an industry, which has great importance 

to the economy. 

The traditional method of dispute resolution in the construction industry is arbitration, but it is 

an alternative dispute method which is much more expensive than extrajudicial mediation. 

Since the industry is characterized by strong price competition, then the rational parties should 

choose the most efficient method of dispute resolution, which is extrajudicial mediation, but 

this is often not the case, why game theory will illuminate what has to be done in order for the 

parties to choose the most efficient dispute resolution method, extrajudicial mediation. 
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Kap 1 Præsentation af problematikken 

1.1 Indledning 

Udenretlig mægling er en billigere og mere effektiv konfliktløsningsmodel sammenlignet med 

voldgift, men der er ikke, på nuværende tidspunkt, den samme sikkerhed for parter i konflikt 

ved udenretlig mægling. 

Erhvervsparter inden for bygge- og anlægsbranchen anvender i dag voldgift, når det kommer 

til løsning af deres konflikter. Ved voldgift træffes der en endelig afgørelse, og såfremt en af 

parterne ikke overholder kendelsen, er det muligt at få tvangsfuldbyrdet sit krav.  

Udenretlig mægling er ikke en endelig afgørelser men et forlig mellem parterne, og det kan 

forekomme, at en af parterne vælger at afvige fra forliget. Parterne har i dag ingen sikkerhed 

for at kunne tvinge sit krav igennem, såfremt afvigelsen sker. 

Uden en form for regulering af udenretlig mægling der sikrer parternes retsstilling overfor 

hinanden, da vil udenretlig mægling ikke blive en anerkendt og foretrukken 

konfliktløsningsmetode, da erhvervsparterne ikke har sikkerhed for, at der sker overholdelse af 

det forlig, som parterne er nået frem til i fællesskab. 

1.2 Problemstilling 

Der er 670.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark1, og de indgår aftaler hver dag.  

Mange af aftalerne forløber uden problemer, mens andre fører til konflikt mellem parterne. 

Hvordan konflikterne løses, afhænger af faktorer som konfliktniveauet samt erfaringer med 

løsning af tidligere konflikter. 

Der findes forskellige metoder til at løse konflikter på, og den traditionelle 

konfliktløsningsmetode er at anlægge sag ved domstole, og blandt de alternative 

konfliktløsningsmetoder findes mægling, voldgift, dispute boards og andre alternative 

konfliktløsningsmetoder.  

Bygge- og anlægsbranchen er en branche, der genererer mange konflikter og tvister, og det er 

der flere årsager til. Byggeri er en kompliceret proces, som er afhængig af mange aktører, 

vejret, finansieringsflowet, fagorganisationer og eksterne rådgivere.2 Selv om der er en 

                                                           
1
 (dr) 

2
 (Pedersen, 2012, s. 19) 
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kontrakt, kan kontrakten ikke tage højde for alt, og da byggeri kan være en lang og kompliceret 

proces, skal der træffes beslutninger undervejs om ændringer, som kan medføre 

uoverensstemmelser og misforståelser, hvilket kan eskalere til konflikter. Endvidere er 

branchen præget af at være en lavprofit-branche, hvorved alt fra entreprenører til det lille 

tømrefirma bliver sårbare overfor ekstraomkostninger.3 Så hvis der opstår fejl, mangler, 

misforståelser eller uoverensstemmelser om, hvad der er aftalt, og det ikke fremgår af den 

oprindelige kontrakt, hvordan det skal løses, da er der ingen af parterne, som er interesserede 

i at påtage sig de ekstra omkostninger, da profitten i forvejen er lav, og der herved opstår 

risiko for, at byggeriet for den enkelte part vil medføre underskud.   

Den mest anvendte konfliktløsningsmetode inden for bygge- og anlægsbranchen er voldgift. 

Voldgift er en ressourcekrævende konfliktløsningsmetode, hvilket kan have store 

konsekvenser for en branche som bygge- og anlægsbranchen, der også består af mange små 

virksomheder, som ikke nødvendigvis kan bære omkostningerne herved. 

Erhvervsparter inden for bygge- og anlægsbranchen kan med fordel anvende den alternative 

konfliktløsningsmetode udenretlig mægling, som foregår i det private regi eller ved et institut 

som mediationsinstituttet. En af de fordele der er ved udenretlig mægling for 

erhvervsparterne i forhold til voldgift, er en kæmpe reduktion i sagsomkostningerne, samt i 

den spildtid der er i forbindelse med processen.  

Udenretlig mægling er så småt ved at vinde indpas i entreprisekontrakter4, men der består 

fortsat et usikkerhedsmoment omkring parternes retssikkerhed, bl.a. når det kommer til 

tvangsfuldbyrdelse af de udenretlige mæglingsforlig. Denne mangel på regulering i det danske 

retssystem kan mindske incitamentet for erhvervsparterne til at samarbejde, for hvad er 

mulighederne, såfremt den ene part ikke overholder aftalen? I nogle kontrakter har parterne 

aftalt, at såfremt de ikke når frem til en aftale ved udenretlig mægling, da kan sagen tages til 

voldgift.5  

Voldgift er i dag et lovreguleret område, og processen er klar for parterne i konflikt, dette 

sidestillet med at det har været en alternativ konfliktløsningsmetode i Danmark gennem 

mange år, giver den en sikker plads hos de danske erhvervsparter inden for bygge og 

anlægsbranchen, når konflikter skal håndteres. 

                                                           
3
 (Pedersen, 2012, s. 20) 

4
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 47) 

5
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 47) 



Side 10 af 113 
 

Det der talte for voldgift, var det mindskede pres på ressourcerne hos de danske domstole, og 

sagerne blev ført for lukkede døre, som kom erhvervsparterne til gode. Udenretlig mægling er 

ligeledes en proces, som holder sagerne fra pressen og konkurrenter, og ydermere er der 

væsentlige besparelser vedrørende processen, som vil gavne små såvel som store 

virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Der er væsentlige sammenfald mellem 

voldgift og udenretlig mægling, som fx at omgivelserne ikke får kendskab til konflikten, 

billigere løsning for parterne, og mulighed for valg af voldgiftdommer/mægler, og derfor vil der 

i afhandlingen blive hentet inspiration fra voldgiftsretten og de erfaringer der er gjort i 

forbindelse med indførelse af regulering af voldgift i 1972 og ved voldgiftsreformen i 2008.  

Tilbage ved implementeringen af den første danske voldgiftslov var der betænkeligheder 

omkring parternes retssikkerhed, men dette regulerede man sig ud af, det må derfor antages, 

at jo mere regulering omkring udenretlig mægling, jo tydeligere proces og udfald er der for 

parterne, og det kan dermed skabe et større incitament for parterne til at benytte sig af 

udenretlig mægling ved løsning af konflikter. 

Anvendelsen af udenretlig mægling i Danmark er begrænset, men i andre lande anvendes 

alternative konfliktløsningsmetoder, herunder udenretlig mægling, i langt større omfang. EU 

vedtog "Direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og 

handelsretlige område" (herefter omtalt som mæglingsdirektivet), som skulle være 

implementeret i national ret i 2011, men et er at implementere et direktiv, noget andet er, at 

der igennem årene er opstået en tradition og kultur for konfliktløsning, som nu skal ændres til 

at indeholde udenretlig mægling. Danmark har ikke implementeret mæglingsdirektivet, da 

Danmark har et retsforbehold, og dette forbehold bevirker, at Danmark står uden for 

mæglingsdirektivets anvendelsesområde. 

I Skandinavien har Norge ry for at være langt fremme med brugen af alternative 

konfliktløsningsmetoder ved siden af de traditionelle konfliktløsningsmetoder som domstole. 

Norge har vedtaget en fornyelse af "Lov om mekling og rettergang i sivile tvister", som trådte i 

kraft den 1. januar 2008. Dette betyder, at Norge har lovreguleret for både indenretlig og 

udenretlig mægling.  

Danmark har indført alternativ konfliktløsningsmetode i form af retsmægling som resultat af, 

at Justitsministeriet i 2003 iværksatte en "forsøgsordning med retsmægling i civile retssager 
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ved byretterne i København, Århus, Ålborg og Roskilde samt ved Vestre Landsret".6 

Forsøgsordningen blev evalueret i 2005 og resulterede i, at ordningen med retsmægling blev 

vedtaget ved lov nr. 168 af 12/03/2008, og nu fremgår af retsplejelovens kap. 27. Udenretlig 

mægling blev ikke en del retsplejeloven, og er forsat ikke reguleret ved lov. 

Udenretlig mægling har det juridiske problem, at det er baseret på de almindelige aftaleretlige 

regler, hvilket medfører, at der er problematikker vedrørende fx fortrolighed og 

tvangsfuldbyrdelse af det endelige mæglingsforlig, som kan bevirke, at mægling ikke er en 

attraktiv konfliktløsningsmodel for erhvervsparter i konflikt.  

Et væsentligt element i udenretlig mægling er frivillighed. Det er frivilligt at deltage i udenretlig 

mægling, og parterne kan forlade mæglingsprocessen, når de ønsker det. Derved bliver der 

også frivillighed i det endelige udenretlige mæglingsforlig, og kan man tvangsfuldbyrde et 

forlig, der er baseret på frivillighed! Der er fortalere for, at udenretlige mæglingsforlig ikke skal 

kunne tvangsfuldbyrdes, da aftalen bygger på de aftaleretlige principper,7 samt frivillighed. 

Som det er i dag, skal parterne tage stilling til, om det udenretlige mæglingsforlig, som de 

kommer frem til, kan tvangsfuldbyrdes, og om forliget er skrevet juridisk korrekt, så det 

udenretlige mæglingsforlig opfylder betingelserne for tvangsfuldbyrdelse.8 Efter dansk lov 

sondres der mellem tvangsfuldbyrdelse af pengekrav og andre krav end pengekrav, samt 

mellem kendelse og forlig. Dette medfører, at forlig, der er baseret på aftaleretlige principper, 

sjældent indeholder muligheden for tvangsfuldbyrdelse, og dette udfordrer mulighederne for 

tvangsfuldbyrdelse af udenretlig mæglingsforlig. 

1.3 Problemformulering 

Det skaber et usikkerhedselement for parterne, når der ikke er garantier for, at et udenretlig 

mæglingsforlig kan håndhæves. For at udenretlig mægling kan vinde indpas i danske 

erhvervskontrakter, er det væsentligt, at der skabes juridiske, økonomiske og normbaseret 

incitamenter, således at usikkerheden omkring mægling minimeres for parterne. Hvis 

usikkerheden om håndhævelse af mæglingsforlig nedbringes, kan det medvirke til at fremme 

brugen af udenretlig mægling i erhvervsforhold. 

 

                                                           
6
 (Justitsministeriet, 2006, s. 41) 

7
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 119) 

8
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 54) 
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1.3.1 Problemformuleringen 

Hvorledes er retsstillingen for tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig i dag, og hvilke 

økonomiske incitamenter og efficiensbetragtninger kan være med til at fremme anvendelsen af 

udenretlig mægling, og vil dette kunne skabe grundlag for lovgiver til at regulere om 

tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig, således at anvendelse af denne alternative 

konfliktløsningsmetode øges ved løsning af konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen i 

Danmark? 

For at svare på problemformuleringen vil der blive redegjort for retsstillingen for indenretlige 

såvel som udenretlige forligs mulighed for tvangsfuldbyrdelse på nuværende tidspunkt. Der vil 

blive redegjort for økonomiske incitamenter og efficiensbetragtninger der kan fremme brugen 

af udenretlig mægling. Den viden som er fremkommet i det ovennævnte anvendes derefter til 

at belyse og analysere den overordnede hypotese, at en lovfæstet regulering om 

tvangsfuldbyrdelse af udenretlig mægling vil kunne skabe incitament til, at erhvervslivet, 

særligt bygge- og anlægsbranchen, vil anvende udenretlig mægling som 

konfliktløsningsmetode.    

1.4 Synsvinkel 

Der vil i afhandling blive anlagt en samfundsmæssig synsvinkel, idet at formålet med 

afhandlingen er at analysere, om lovgiver bør indføre regulering, og om en eventuel regulering 

vil medføre forbedringer for udenretlig mægling i Danmark. For at kunne indhente relevant 

information til at belyse problemstillingen tages der udgangspunkt i bygge- og 

anlægsbranchen.  

Bygge- og anlægsbranchen er en branche, der består af mange parter, og som er præget af 

mange konflikter.9 Det er karakteristisk for bygge- og anlægsbranchen, at den er 

projektorienteret,10 og der er "en tendens til, at flere og flere opgaver i samfundet løses i 

projektbaserede organisationer, og byggebranchen vil helt sikkert kunne høste værdifulde 

erfaringer om konfliktforebyggelse og håndtering ved at se på, hvordan man i andre 

projektorganisationer griber den slags ad. Det samme gælder givet også den anden vej 

rundt".11 

                                                           
9
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 39) 

10
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 80) 

11
 ((red.) Deleuran, 2011, s. 80) 
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1.5 Metode og Teori 

1.5.1 Videnskabsteoretisk metode 

Metodelære kan inddeles i induktion, deduktion og abduktion, og alle metoder kan anvendes 

til at drage videnskabelige slutninger. 

Induktion er, når der ud fra egne erfaringer eller observationer efterfølgende sluttes sig til et 

princip eller en teori. 12 Ved induktion kommer man frem til en generel viden, som er baseret 

på sammenfattede observationer af enkelte hændelser.13 Fx at man observerer svaner i 

Danmark, og observerer, at svaner er hvide, og efter mange observationer af hvide svaner, 

konkluderer at alle svaner er hvide. Men en induktiv metodeanvendelse er ingen garanti for, at 

man kommer frem til den rigtige konklusion, da man ikke nødvendigvis har gjort alle tænkelige 

observationer. Fx et færdselskort har tidligere hjulpet med at finde vej, ergo vil ethvert 

færdselskort kunne hjælpe med at finde vej, men hvad hvis vejnettet ændres og dette kort 

ikke er opdateret!  

Deduktion er, når der tages udgangspunkt i principper og teorier og anvender dette til at få en 

forståelse og konkluderer på konkrete tilfælde. 14 Dette er en metode, hvor der udledes 

konklusioner ud fra generelle love, teorier eller hypoteser. Fx at man har viden om 

organisationsstruktur, og anvender teorierne til at drage konklusioner om konkrete 

organisationer. Et problem med deduktionen er, at selvom at man anvender den korrekte 

teori, kan de forudsætninger og præmisser, som er opstillet i teorierne, være medvirkende til 

at konklusionen der drages, ikke bliver retvisende.  

Abduktion er, når man selv kommer med hypoteser, fortolkninger eller nye løsningsmodeller 

på en problemstilling, og disse efterprøves eller vurderes.15 "En abduktiv tænkning 

kan karakteriseres som en hypotesedannelse, som derefter må afprøves af induktiv eller 

deduktiv vej. Denne hypotesedannelse gør ofte brug af viden tilegnet gennem deduktive eller 

induktive processer, men kan ikke udelukkende udledes af disse. Med andre ord har vi nogle 

gange en formodning eller en fornemmelse af, at noget hænger sammen på en vis måde, men 

har i første omgang ikke belæg for det. Til tider går fornemmelsen endda imod den viden og 

                                                           
12

 (Andersen I. , 2010, s. 35) 
13

 (abduktion.dk) 
14

 (Andersen I. , 2010, s. 35) 
15

 (abduktion.dk) 
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forforståelse, vi hidtil har haft. Nogle gange viser den sig ikke at holde stik, mens 

fornemmelsen andre gange fører en ny og kvalitativ anderledes viden med sig".16 

I denne afhandling vil den metodiske tilgang være den abduktive metode, idet at vi antager, at 

mulighed for tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsaftaler vil være med til at gøre 

udenretlig mægling mere attraktivt for parterne at anvende ved konfliktløsning, og dette vil 

der blive redegjort for ved anvendelse af juridisk og økonomisk teori samt anvendelse af 

indsamlet empiri. 

1.5.2 Juridisk og økonomisk metode og teori 

Der vil i denne kandidatafhandling ikke være en selvstændig integreret analyse af 

problemformuleringen. Derimod vil der være en løbende integrering af jura og økonomi til 

belysning af problemformuleringen.  

1.5.2.1. Juridisk metode og teori 

Ved at anvende den retsdogmatiske metode kommer man frem til, hvordan gældende ret er, 

eller hvordan det må forventes, at gældende ret vil falde ud.17 Den retsdogmatiske metode 

bliver i denne afhandling udfordret, idet problematikken vedrører udenretlig mægling, som 

ikke er reguleret i dansk ret. Uden regulering på området vil det være andre love, som kan 

anvendes på nogle aspekter af udenretlige mæglingsforlig. På nuværende tidspunkt er det i 

dag aftaleloven, som i nogen udstrækning finder anvendelse ved udenretlig mæglingsforlig.  

Da området for udenretlige mæglingsforlig ikke er reguleret ved lov, da vil det ikke være muligt 

at udlede gældende ret vedrørende tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig med 

udgangspunkt i en lov herom. Der vil i stedet blive taget udgangspunkt i retsplejeloven, som 

giver mulighed for tvangsfuldbyrdelse jf. RPL § 478 kapitel 45 om "Grundlaget for 

tvangsfuldbyrdelse".  

I følge nogle forfattere kan udenretlige mæglingsforlig få status som retsforlig jf. RPL § 270, 

stk. 1, og derved kan udenretlige mæglingsforlig tvangsfuldbyrdes, og dette vil blive undersøgt 

i afhandlingen. 

Udenretlig mægling er en alternativ konfliktløsningsmetode ligesom voldgift, og i Danmark er 

voldgift den mest anvendte konfliktløsningsmetode i erhvervskonflikter. Da der er 

                                                           
16

 (abduktion.dk) 
17

 (Tvarnø, 2011, s. 449) 
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lighedspunkter mellem udenretlig mægling og voldgift, vil der blive set på voldgiftens mulighed 

for tvangsfuldbyrdelse jf. voldgiftsloven § 38.  

Det danske lovsystem suppleres af retsgrundsætninger, og da der ikke er regulering inden for 

udenretlig mægling, vil der blive inddraget retsgrundsætninger i analysen.  

Da der som nævnt ikke er regulering vedrørende udenretlig mægling, er det meget begrænset, 

hvad der er af domspraksis vedrørende udenretlig mægling, men i det omfang det er relevant, 

vil der foretages analog anvendelse af øvrig retspraksis, som findes relevant.  

1.5.2.2 Økonomisk metode og teori 

I denne kandidatafhandling vil der være to kapitler, hvor der alene vil blive anvendt 

økonomiske teori, og her vil udgangspunktet være henholdsvis afsætningsøkonomi og 

spilteori.  

Der er i afhandlingen valgt at se på bygge- og anlægsbranchen, og for at skabe en forståelse af 

branchen, vil der blive foretaget en økonomisk analyse af markedsformen af bygge- og 

anlægsbranchen. Den økonomiske analyse af markedsformen vil føre frem til, hvilken 

markedsform der gør sig gældende for hele bygge- og anlægsbranchen. Dette er væsentligt for 

den videre forståelse af afhandlingen, da nogle markedsformer ikke vil være berørt af 

problematikken vedrørende udenretlig mægling og tvangsfuldbyrdelse.  

Derudover vil der blive taget afsæt i spilteori for at analysere konsekvenserne af parternes 

strategi og adfærd i forhold til at samarbejde i en konflikt. Her vil der først blive set på en ren 

teoretisk tilgang med afsæt i prisoner's dilemma, idet at prisoner's dilemma kan anvendes til at 

illustrere udfaldet af spillet, når parterne vælger at anlægge sag ved voldgift til at løse deres 

konflikt. Der vil efterfølgende blive foretaget en analyse af, hvilken indflydelse gentagne spil 

med kendt slutdato og gentagne spil med ukendt slutdato har frem for one-shot spil, idet at 

samarbejdet mellem parter inden for bygge- og anlægsbranchen kan sidestilles med gentagne 

spil med kendt og ukendt slutdato. Herefter vil der blive afsluttet med en retsøkonomisk 

analyse, der viser den adfærdsregulering, der kan forekomme ved indførsel af lovregulering. 

1.6 Struktur  

Kapitel 1 præsenterer problematikken vedrørende tvangsfuldbyrdelse af udenretlig mægling i 

Danmark. Derudover klarlægges synsvinkel, valg af metode og teori samt en afgrænsning af 

emner, der relaterer sig til problematikken, men som ikke belyses i denne afhandling. 
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Kapitel 2 omhandler mægling som alternativ konfliktløsningsmetode. I kapitlet fastslås det, 

hvad mægling er, og der gives et indblik i mæglingsprocessen. Endvidere sondres der mellem 

indenretlig og udenretlig mægling, og der klarlægges, hvad en mæglingsaftale og et 

mæglingsforlig er, og hvilke konflikter der kan søges løst ved mægling. 

I kapitel 3 foretages en analyse af bygge- og anlægsbranchen, som der tages udgangspunkt i 

for denne afhandling. Der er endvidere en præsentation af hvilke karakteristika, som 

kendetegner konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, og en case på en konflikt som kan 

forefinde inden for branchen. 

I kapitel 4 vil der være en kort introduktion til den usikkerhed, der er vedrørende parternes 

retsstilling i forbindelse med udenretlig mægling. Herefter vil der blive gennemgået, hvorfor 

det er betydningsfuld for erhvervsparter inden for bygge- og anlægsbranchen at kunne 

tvangsfuldbyrde udenretlige mæglingsforlig, såfremt dette skulle blive den foretrukne 

konfliktløsningsmetode i branchen. 

Herefter er der i kapitel 5 et indblik i historikken om voldgift, og kort om sammenhængen 

mellem voldgift og bygge- og anlægsbranchen. Endvidere er der en sammenligning mellem 

voldgift og udenretlig mægling, idet at der er flere ens karakteristika mellem disse to former 

for konfliktløsningsmetoder. Desuden er der et indblik i de faktiske omkostninger ved at føre 

sag ved henholdsvis byret, voldgift og udenretlig mægling. 

I kapitel 6 analyseres den nuværende lovgivning for tvangsfuldbyrdelse af udenretlig 

mæglingsforlig med udgangspunkt i retsplejelovens § 478. Herefter vil der blive set på 

retssikkerheden og hvilke problematikker, som kan forekomme i forbindelse med regulering af 

udenretlige mæglingsforlig, som der var i forbindelse med overvejelserne om at udarbejde 

regulering af voldgift.  

Kapitel 7 vil indeholde en spilteoretisk analyse af effekten af erhvervsparternes villighed til at 

samarbejde, kontra at agere rationelt og tage beslutninger udelukkende ud fra egen vinding. 

Til at belyse dette vil der blive set på spilteori i form a prisoner's dilemma og gentagne spil. 

Efterfølgende vil der blive taget udgangspunkt i Shavell's retsøkonomi, når det belyses, hvilken 

mulig effekt der kunne komme ved lovgivning på området. 

Kapitel 8 vil afslutningsvis komme med en konklusion på problematikken for afhandlingen på 

baggrund af de øvrige kapitler. 
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Under udarbejdelsen af kandidatafhandlingen, er der blevet skabt nogle nye tanker og 

overvejelser i forhold til tvangsfuldbyrdelse, som ligger ud over problemformuleringen, så der 

vil i kapitel 9 være en perspektivering i forhold til hvad EU og Norge har gjort vedrørende 

regulering af udenretlig mægling. 

1.6.1 Læsevejledning 

Da der i denne kandidatafhandling er indsat lovtekst, skal læseren gøres opmærksom på, at 

lovtekst vil være skrevet i kursiv og centreret i forhold til den øvrige tekst.  

Kildehenvisninger er indsat i fodnoterne for at fremme læsevenligheden af 

kandidatafhandlingen.   

1.7 Afgrænsning 

Tvister inden for business 2 business (B2B) kan løses enten ved domstole eller voldgift. I denne 

afhandling vil der ikke blive fokuseret på domstolene, da erhvervsparterne inden for bygge- og 

anlægsbranchen ikke anvender denne konfliktløsningsmetode.  

Udenretlig mægling er mere anvendt i lande uden for Skandinavien, og det kan derfor synes 

relevant at inddrage viden herfra, men der vil i denne afhandling ikke blive inddraget 

internationale aspekter til at belyse problemstillingen. Årsagen til dette er, at den 

skandinaviske retsfamilie er en selvstændig retsfamilie, hvorved en analyse der inddrager 

lande uden for Skandinavien, vil kræve en komparativ analyse, som ikke er nødvendig for at 

analysere problematikken om tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig i Danmark.   

I udenretlig mægling er der tale om en frivillig aftale, der indgås mellem parterne og i dansk ret 

er der aftalefrihed. En risiko der kan forekomme ved udenretlig mægling, hvor mægler ikke er 

dommer eller jurist og parterne ikke bisiddes af deres partsadvokater, er, at parterne får lavet 

en aftale, der strider mod det danske retssystem. Denne problematik vil der ikke blive set på i 

denne afhandling, da det antages, at parterne ikke aftaler noget, der strider mod det danske 

retssystem. 

I litteraturen fremhæves det, at der er problematikker vedrørende neutralitet, fortrolighed, 

upartiskhed og frivillighed i udenretlig mægling. Der vil i denne afhandling ikke blive foretaget 

en analyse af disse problematikker, til trods for at de også har betydning for mere udbredelse 

og anvendelse af udenretlig mægling. 
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Der findes særregler for tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav og umiddelbar 

fogedforretning, hvorved der kan ske tvangsfuldbyrdelse, men der afgrænses fra disse 

muligheder i denne afhandling, idet at mulighederne heri er yderst begrænsede i forhold til 

udenretlige mæglingsforlig.  

1.8 Kildekritik 

Kilderne som er anvendt i kandidatafhandlingen er af blandet ophav. Bøgerne som er anvendt, 

er udarbejdet af ophavsmænd, som må forventes at kunne betragtes som troværdige. Bøgerne 

er som udgangspunkt fagbøger til studerende ved videregående uddannelser og til fagfolk, 

som er uddannet. Kildematerialet består både af primære og sekundære kilder, hvor de 

sekundære kilder som oftest er underbygget af flere sekundære kilder. Det må derfor 

vurderes, at bøgerne som er anvendt, er troværdige, og det er vores vurdering, at de er 

relevante for problematikken. 

Der er anvendt artikler fra tidsskrifter, som må vurderes som værende anerkendt tidsskrifter. 

Materialet i artiklerne består både af primære og sekundære kilder. Artikler kan have et andet 

mål end at oplyse faktuel viden, her kan der også være tale om at ophavsmanden har en 

agenda med artiklen, som ligger udover at videreformidle viden. Med det in mente er 

artiklerne anvendt til at understøtte eller uddybe viden og information, som er søgt i fagbøger. 

Der er kun medtaget artikler, som er vurderet til at være troværdige. 

Derudover er der anvendt rapporter til at belyse problematikken. Det er rapporter, som 

kommer fra anerkendte kilder, og de må derfor som udgangspunkt, vurderes som værende 

troværdige. 

Sidst men ikke mindst er der anvendt hjemmesider, hvor det ikke har været muligt at finde de 

relevante oplysninger i fagbøger, eller til at uddybe det bog- og artikelmateriale som er blevet 

anvendt. Det er ikke altid muligt at blive klar på, hvem og hvad der er bag en hjemmeside, så 

derfor er materialet, der er indhentet via hjemmesider enten sket fra hjemmesider, hvor der er 

høj troværdighed, eller hvor der har været tvivl om troværdigheden, er der søgt på andre 

hjemmesider for at få bekræfte oplysningerne.     
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Kapitel 2 Mægling 

Mægling er et begreb som bruges i mange forskellige sammenhæng, og som defineres og 

opfattes meget forskelligt. Derfor er det nødvendig, at der er en afklaring af, hvad mægling, 

udenretlig mægling og udenretlig mæglingsforlig er. Uden den reference kan der opstå 

forvirring om, hvad denne afhandling vedrører. 

Der vil indledningsvis blive forklaret om mægling som alternativ konfliktløsningsmetode, og 

herunder en definition af mægling, som begrebet anvendes i denne afhandling. Derefter vil der 

blive forklaret om forskellene på mæglingsmodeller, og hvilken model som bygge- og 

anlægsbranchen anvender. Der er ikke processuelle regler for, hvordan en mæglingsproces 

skal forløbe, men der er en rækkefølge, som faglitteraturen henviser til at anvende, og den vil 

blive gennemgået. Herefter vil der blive forklaret om mæglers rolle og om de lovlige og etiske 

overvejelser, som mægler skal gøre sig, når vedkommende indgår som mægler i processen.  

Da mægling er en alternativ konfliktløsningsmetode, er der et afsnit om paradigmet mellem 

det traditionelle konfliktløsningssystem som domstol, og det nye konfliktløsningssystem som 

mægling.  

Herefter forklares hvad indenretlig og udenretlig mægling er, og en definition på henholdsvis 

mæglingsaftale og mæglingsforlig, da det er væsentligt for forståelsen af mægling, at der er 

klar adskillelse mellem begreberne. 

Der afsluttes med et afsnit om, hvilke konflikter der egner sig til at blive løst ved hjælp af 

mægling, da der er forhold, som skal overholdes, når parterne vælger en alternativ 

konfliktløsningsmetode. 

2.1 Mægling som alternativ konfliktløsningsmetode 

Mægling har været kendt i Danmark side 1795,18 og er ikke et nyt begreb. Mægling anvendes i 

stor stil i England og USA til konfliktløsning, og går under betegnelsen mediation, der er altså 

ikke forskel på mediation og mægling.19  

Mægling er en metode til at løse konflikter, og adskiller sig fra domstolenes og voldgiftens 

konfliktløsningsmetode ved at være frivillig i hele processen. Parterne som har valgt mægling, 

                                                           
18

 (Vindeløv, Fra Ross til ...? Konfliktmægling i det 21. århundrede, 2005, s. 118) 
19

 (ordbog.gyldendal) 
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har indset, at de ikke kan løse konflikten på egen hånd, og derfor har de fået en mægler, som 

er en tredjemand, til at hjælpe dem til en løsning, som er acceptabel for begge parter. 

2.1.1 Definition af mægling 

Der findes ikke en klar definition af mægling, og i denne afhandling bliver der taget 

udgangspunkt i Vibeke Vindeløves definition. Vibeke Vindeløv anvender betegnelsen 

konfliktmægling, hvilket defineres som "en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en 

eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde og forhandle sig frem til 

en for dem tilfredsstillende løsning gennem en struktureret proces. Mægler rammesætter og 

leder mæglingen, men træffer ingen afgørelse i sagen".20 Fremadrettet anvendes "udenretlig 

mægling" med udgangspunkt i Vibeke Vindeløvs definition.  

2.2 Introduktion til mægling 

At en mæglingsproces er frivillig, betyder, at parterne frivilligt deltager i processen, og at de til 

enhver tid kan vælge at træde ud af processen. Mægler kan afslutte mæglingsprocessen, hvis 

vedkommende finder, at mægling ikke vil føre til et resultat, eller hvis det resultat parterne er 

ved at komme frem til, strider mod lov eller mod mæglers etiske holdninger.21 

Der skal være fortrolighed i processen, og fortroligheden omfatter både parterne og mægler. 

Herved kan parterne ikke drøfte sagen med udenforstående. Hvis to virksomheder har en 

konflikt, der løses ved mægling, vil der være medarbejdere i virksomhederne, som ikke har 

deltaget i mæglingsprocessen, men har kendskab til, at mægling har foregået. Her vil det være 

hensigtsmæssigt, hvis parterne på forhånd har aftalt, hvad der meldes ud i de respektive 

virksomheder. Særligt for erhvervsparter er det især væsentligt, at oplysninger ikke kommer 

ud til omverden, da det kan dreje sig om følsomme oplysninger for virksomheden eller 

fortrolige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at parterne i deres mæglingsaftale aftaler en 

fortrolighedsklausul, således at parterne kan føle sig sikre ved at videregive oplysninger under 

mæglingsprocessen og sikre på, at mægler ikke videregiver oplysningerne. Når det kommer til 

mæglers tavshedspligt, er det forskelligt, hvad der gør sig gældende, nogle erhverv har 

tavshedspligt jf. særlovgivning.22 

Den tilfredsstillende løsning som parterne kan komme frem til, er en løsning som afhjælper 

den konflikt, som parterne oplever. Det er ikke nødvendigvis en juridisk korrekt løsning, som 
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 (Vindeløv, Konfliktmægling - en reflektiv model, 2013, s. 50) 
21

 (Vindeløv, Konfliktmægling - en reflektiv model, 2013, s. 51) 
22

 (Lavesen, 2006) kap. 8 
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parterne kommer frem til, men så længe løsningen ikke strider mod lov, bør mægler acceptere 

parternes valg. Det er her vigtigt at understrege, at det som udgangspunkt er parterne, der i 

fællesskab skal komme frem til løsningen, og ikke mægler der træffer en afgørelse af 

konflikten, idet at den fælles løsning kan være med til at opretholde et fremadrettet 

samarbejde.  

Det er ikke hele konflikten, som kan søges løst via mægling og ligeledes er det ikke hele 

konflikten som vil blive løst ved domstolene. Kun dispositive23 forhold som er de forhold 

parterne frit kan aftale, kan løses vha. mægling, se mere herom i afsnit 2.9, hvorimod både 

dispositive og indispositive24 forhold kan søges løst ved domstolene. 

Begrebet konflikt dækker over en bred vifte af uoverensstemmelser og spænder mellem alt fra 

ægteskabelige konflikter til erhvervskonflikter, og dele af dem kan som nævnt søges løst 

gennem mægling, hvor øvrige dele af konflikten til tider skal løses af domstolene eller 

voldgift.25 

En tvist vedrører den del af konflikten, som kan bedømmes retligt og som altså kan tages op af 

domstolene. Det er en forudsætning for en retlig bedømmelse, at der er rejst et krav, som kan 

stykke ret på lovgivning, retsgrundsætninger, retspraksis eller på forholdets natur.26 Det er 

sjældent, at en konflikt kun er en retlig konflikt, så når en sag rejses ved domstol eller voldgift, 

tilskæres konflikten til en tvist, som er mulig at bedømme retligt. Lin Adrian har eksemplet; to 

virksomheder er i konflikt vedrørende eventuel produktkopiering og headhunting af en 

medarbejder i den ene virksomhed til den anden virksomhed. Her vil produktkopiering være 

en tvist, altså en retlig konflikt, som domstolen kan træffe afgørelse om, og en konflikt 

vedrørende headhunting som er uden retlig virkning og derved ikke vil blive taget op af 

domstolene.27  Så længe der er tale om dispositive forhold, ville det dog være muligt for 

parterne at søge hele konflikten løst ved mægling. 

En grundlæggende forskel på domstolssystemets tilgang til konfliktløsning og mæglingens 

tilgang er, at domstolens fokus er at løse parternes rettigheder, og mæglingens fokus er 
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 Dispositive sager - er sager hvor parterne har aftalefrihed 
24

 "indispositive sager - inden for civil retspleje de sagsområder, hvor parterne ifølge anden lovgivning 
ikke har aftalefrihed, fx ægteskabs-, forældremyndigheds- og faderskabssager." (denstoredanske 
indispotive sager, 2016) 
25

 (denstoredanske konflikt, 2016) 
26

 (Adrian, Mellem retssag og rundbordssamtale - retsmægling i teori og praksis, 2012, s. 84) 
27

 (Adrian, Mellem retssag og rundbordssamtale - retsmægling i teori og praksis, 2012, s. 84) 
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interesser og behov. "Interesser" er den motivation, som ligger til grund for det krav, som 

parten har, og "behov" er de menneskelige behov, der ligger bag kravene og interesserne. Det 

er en interesser at blive honoreret for sit arbejde og det er et behov, at vedkommende har et 

ønske om at blive respekteret for sin faglige indsigt.28    

2.2 Mæglings modeller 

Mægling har igennem årene udviklet sig, og der er opstået forskellige mæglingsmodeller, som 

har forskelligt udgangspunkt for processen. Overordnet set inddeler Zena Zumeta 

mæglingsmodellerne i tre modeller; den faciliterende, den evaluerende og den transformative 

model.29 

I den faciliterende model skaber mægler strukturen i processen, og mægler hjælper parterne, 

så parterne i fællesskab kan finde en løsning, som er baseret på deres individuelle og fælles 

interesser og behov. Mægler kommer ikke med egne udtalelser vedrørende konflikten, 

kommer ikke med løsningsforslag, og mægler italesætter ikke, hvad et retligt udfald af sagen 

måtte forventes at være. Mæglingsmøderne afholdes primært som fællesmøder, så parterne 

har mulighed for at høre hinandens synspunkter. Mægler påtager sig ansvaret for processen, 

og parterne i konflikten påtager sig ansvaret for at finde den for dem rette løsning, hvorved 

parterne har stor indflydelse på den aftale, som parterne kommer frem til.  

I den evaluerende model er det mægler der strukturer processen, og er aktive i 

forhandlingsprocessen. Mægler kommer med synspunkter i forhold til konflikten, og mægler 

tilkendegiver, hvad en forventet juridisk vurdering vil resultere i. Mægler har mere fokus på 

juridiske rettigheder end på interesser og behov. Ved denne mæglingsmodel anvendes ofte 

separatmøder, hvor parterne ikke har mulighed for at høre den anden parts synspunkter. I 

denne model kræver det juridisk viden og færdigheder, og mægler kan vælge at afholde møder 

med parternes advokater.  

2.2.1 Mæglings model i bygge- og anlægsbranchen 

Den faciliterende model er den af modellerne, som lægger tættest op ad Vibeke Vindeløvs 

definition af mægling, men inden for bygge- og anlægsbranchen kan den evaluerende model 

finde anvendelse. Det er stadig en frivillig proces, men parterne inden for erhvervslivet kan 

have behov for, at konflikten løses ved hjælpe af en mægler, som har faglig indsigt, og som kan 
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være med til at komme med faglige input til løsning af konflikten. I erhvervslivet og i 

særdeleshed inden for bygge- og anlægsbranchen kan en konflikt vedrøre et projekt til mange 

millioner, som ligger stille imens mæglingsprocessen forløber. Parterne har derfor den største 

interesse i, at der findes en brugbar og holdbar løsning hurtigst muligt, og det kan den 

evaluerende mægler i en mæglingsproces være med til at fremme. Her har den faciliterende 

model nogle begrænsninger, idet at mægler skal facilitere processen, og ikke komme med 

fagligt velbegrundede løsningsmuligheder. Så hvis parterne har vanskeligheder ved at komme 

frem til et brugbart resultat uden mæglers indblanding, da vil en faciliterende model være med 

til at sinke processen. 

2.3 Strukturen i mæglingsprocessen 

Før mægling påbegyndes, kontaktes mægler af en parterne, og herefter kontakter mægler den 

anden part til konflikten, og får klarlagt, om der er et ønske om mægling. Senest til 

mæglingsmødet underskrives en mæglingsaftale, se i afsnit 2.8.2 om hvad en mæglingsaftale 

er . På selve mødet deltager parterne, mægler og hvis parterne har aftalte det, kan parterne 

have en advokat eller anden juridisk bistand som bisidder. Hvis der er tale om en konflikt 

mellem to juridiske personer, skal repræsentanterne fra virksomhederne have kompetence til 

at forhandle og afslutte mæglingen, og de skal have indgående kendskab til konflikten.  

Et vigtigt element for at mægling kan gennemføres, er at parterne er villige til at dele 

oplysninger med hinanden, fortrolige såvel som offentligt tilgængelige oplysninger. For 

erhvervsparter er det dog især væsentligt, at disse oplysninger ikke kommer ud til omverden, 

da det kan dreje sig om meget skrøbelige oplysninger for virksomheden eller fortrolige 

oplysninger. Det er derfor vigtigt, at parterne i deres mæglingsaftale aftaler en 

fortrolighedsklausul, således at parterne kan føle sig sikre ved at videregive oplysninger under 

mæglingsprocessen og sikre, at mægler ikke videregiver oplysningerne. Når det kommer til 

mæglers tavshedspligt, er det forskelligt, hvad der gør sig gældende, nogle erhverv har 

tavshedspligt jf. særlovgivning.30 

Overordnet set er der 5 faser i mæglingsprocessen, og det er mægler, som sikrer, at parterne 

kommer hele vejen rundt om processen, som tager udgangspunkt i parternes redegørelse af 

konflikten med dertil hørende problemformulering og løsningsforslag. 
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De 5 faser i mæglingsprocessen er:31 

1) Ved fase 1 skal mægler få de implicerede parter til at fortælle hver deres version af 

historien, hvordan de har oplevet forløbet, og hvilken betydning det har haft for dem. 

Dette skal gøres uden indblanding fra øvrige parter eller mediator. 

2) I fase 2 skal mægler hjælpe med at finde parternes behov og interesser samt 

eventuelle bekymringer. Her skal de så i fællesskab finde et udgangspunkt, hvorfra de 

kan arbejde videre på en løsning. Der skal her tages højde for parternes behov, sørge 

for at begge parter tages med i beslutningsprocessen, samt sikre at begge parter kan 

følge med i processen. 

3) I denne tredje fase skal parterne søge at finde en løsning i fællesskab, som 

imødekommer begge parters behov. Alle løsningsforslag skal på bordet, da meningen 

med denne fase er at få parterne til at forstå, at der kan være uanede 

løsningsmuligheder for at tilfredsstille lige netop deres behov. 

4) I fase 4 ser parterne på de løsningsforslag, der kom ud af fase 3, og sammen opbygger 

de et fundament for en fælles aftale. 

5) I den sidste fase forpligter parterne sig til aftalen. Af aftalen fremgår det, hvad 

parterne skal gøre for at løse eventuelle problematikker, såfremt aftalen ikke fungerer 

hensigtsmæssigt, og herved er parterne sikret, at eventuelle fremtidige 

problematikker i aftalen kan løses på en konstruktiv måde. I denne fase er det mæglers 

opgave at støtte parterne i udarbejdelsen af en plan, som kan fungere for begge. 

2.4 Mæglers kompetencer 

Mægler er ikke en beskyttet titel som fx advokat, men det forventes dog af parterne, at den 

valgte mægler gennem teori og praksis har erhvervet sig de kvalifikationer, der skal til for at 

lede parterne gennem mæglingsprocessen. For udenretlig mægling er det ikke nødvendigt, at 

mægler er hverken dommer eller advokat, som det er tilfældet ved retsmægling. Ved 

udenretlige mægling kan alle, der har de fornødne kompetencer til den aktuelle sag agere som 

mægler. Hvis parterne ønsker det, er der institutioner for mægling, som udpeger mæglere, 

som de kan stå inde for, her i blandt Mediationscenter og Mediationsinstituttet.32 

Mægler skal ikke være repræsentant for nogle af parterne, og det er derfor vigtigt, at mægler 

formår at agere uafhængigt og upartisk, hvilket vil sige, at mægler behandler parterne med 
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respekt og ikke tager stilling til konflikten. Endvidere bør mægler ikke på forhånd have en 

historik med en af parterne. Men det sker, at en part anbefaler en mægler, som 

vedkommende i et tidligere mæglingsforløb har haft en positiv mæglingsproces med, og 

såfremt den anden part i mæglingsprocessen finder den anbefalede mægler hensigtsmæssig, 

og der er tillid, da kan en mægler, der har en tidligere relation med den ene part, anvendes. En 

interessekonflikt kan ikke kun skabes af mæglers upartiskhed, den kan ligeledes skabes af 

mæglers forretningspartner, og det er derfor vigtigt, at have det in mente, når mæglers 

habilitet vurderes. 

Enhver kan altså i og for sig blive mægler, da der ikke er tale om en beskyttet titel, men af 

retssikkerhedsmæssige årsager samt grundet erhvervsparternes interesser er det yderst 

væsentligt, at mægler har de fornødne kompetencer til lige netop den konflikt, som parterne 

søger løst. Inden for bygge- og anlægssektoren kan det fx være en fordel, at mægler er 

specialist inden for et given område inden for branchen frem for en advokat, som ingen 

ekspertise har inden for faget. 

2.4.1 Mægler og etik 

Selv om at mægler ikke er advokat, vil mægler være interesseret i, at den aftale som parterne 

kommer frem til er lovlig og etisk. Der er fire kombinationsmuligheder mellem lovlighed og 

etik:33 

 

 

 

 

 Figur 2.1   Hentet fra Mekling, konflikt og rettsmekling, s. 309 
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Den optimale løsning vil være, at parterne kommer frem til et mæglingsforlig, som er lovligt og 

etisk, og dette burde ikke give vanskeligheder for mægler. Derimod kan mægler ikke medvirke 

til, at parterne indgår aftaler, der er ulovlige, hvorved nederste del af figuren gerne skulle få 

mægler til at afslutte mægling, uden et forlig er kommet i stand.  

Der hvor der kan opstå vanskeligheder, er, når et forlig er lovligt men uetisk. Her må den 

enkelte mægler gøre sig overvejelser om, hvad vedkommende kan stå inde for, og om 

vedkommende vil bidrage som mægler til at komme frem til et resultat, som er uetisk. 

Kjelland-Mørdre kommer med et eksempel fra byggebranchen, hvor bygherre reklamerer over 

entreprenørens arbejde. Parterne vælger at indgå i et mæglingsforløb, og undervejs kommer 

det mægler til kundskab, at parterne beskylder hinanden for at drive ulovlig virksomhed. 

Mægler får i mæglingsforløbet indtryk af, at forud for indgåelse af kontrakt mellem bygherre 

og entreprenør var begge klar over, at kontrakten blev indgået på tvivlsomt grundlag, idet der 

kunne være tale om sort arbejde, og arbejde der blev udført på ikke-forskriftsmæssigt 

grundlag. Her kan mægler komme i et dilemma i forhold til etikken, for selv om at mægler har 

sin tvivl om den oprindelige kontrakts lovlighed, er aftalegrundlaget ikke faktuelt ulovligt, og 

derved bliver det op til mæglers etiske værdier for, om mægler vil bidrage til, at parterne 

finder frem til et mæglingsforlig.34   

2.5 Konfliktløsningsparadigmer35 

Med udgangspunkt i Vibeke Vindeløv kan konfliktløsning opdeles i henholdsvis et nyt og 

traditionelt paradigme. Det traditionelle paradigme omhandler domstolene, og kaldes det 

traditionelle, da denne tilgang har været fremherskende i den vestlige kultur gennem mange 

år. Det nye paradigme vedrører mægling, og kaldes ”det nye”, da denne tilgang er af nyere 

dato. 

I denne afhandling vil fokus ikke være på det traditionelle paradigme, da det er det nye, der 

har betydning for mægling, og domstolenes behandling af tvister vil ikke blive gennemgået i 

denne afhandling. 

I det nye paradigme er der tale om konflikter, som parterne ser sig nødsaget til at forholde sig 

konstruktivt til, og relationen mellem parterne er væsentlig, og hvad den ene part gør, kan gå 

hen at have konsekvenser for modparten. Der er ikke én objektiv sandhed, og det er dialogen, 
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der skal hjælpe parterne til at forstå hinandens sandhed og lære af hinanden. På denne måde 

vil begge parters virkelighed indgå i forhandlingen, og kunne blive en del af den fælles aftale. 

Fokus er ikke på at nå et resultat, fokus er på processen frem til resultatet, og sikre at parterne 

er i stand til at samarbejde og i fællesskab nå frem til en aftale. Som resultat af en fælles 

beslutning og samarbejde vil en stor del af aftalerne kunne overholdes uden magtudøvelse. En 

fælles beslutning vil skabe incitament for begge parter til at overholde den indgåede aftale, 

eftersom begge parters virkelighed vil indgå i den endelig aftale ifølge det nye paradigme, og 

herved vil der ikke være en vinder og en taber i processen. 

 

Traditionelt Nyt 

Konflikter er forstyrrende Konflikter er et livsvilkår 

Parterne er modparter og anerkender ikke 

en relation imellem dem 

Parterne er individer, der ser sig som 

gensidigt forbundne i en fælles konflikt 

En objektiv sandhed Ingen har patent på hele sandheden 

Fokus på resultat/aftale Fokus på proces og muligt resultat/aftale 

Vinder/taber Hensyn til begge parter 

En udenforstående kan afgøre konflikten Parterne må deltage i og tage det fulde 

ansvar for løsningen af deres konflikt 

Sanktionsmulighed er nødvendig Sanktioner er af minde betydning 

 

Figur 2.2                                               Vibeke Vindeløv, Konfliktmægling - er refleksiv model s. 38 

 

2.6 Indenretlig mægling 

Indenretlig mægling foregår ved domstolene, og inden for domstolene er der mulighed for to 

typer af indenretlig mægling; forligsmægling og retsmægling.  

Ved forligsmægling tages der kun stilling til retlige tvister, og parterne vil, under forligsmægling 

ikke kunne forhandle sig frem til en løsning på konflikter, som ikke har et retligt belæg.36  Jf. 

RPL § 268, stk. 1 skal domstolene mægle forlig i alle borgerlige sager, men dette kan dog 
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undlades, såfremt det anses for formålsløst at påbegynde forligsmægling. Forligsmægling kan 

foregå på et hvert tidspunkt under den retlige proces, indtil retten har afsagt dom. 

Forligsforhandling kan vedrører alt fra selve tvisten, til hvordan sagsomkostningerne skal 

fordeles mellem parterne.37 Et forlig er en bindende aftale mellem parterne, og når forliget er 

indgået, afsluttes sagen. Det er ikke muligt at anke et forlig,38 men indskrives forliget i 

retsbogen med forklaring om, hvad forliget går ud på, og derved får status som retsforlig jf. 

RPL § 270, stk. 1, vil forliget kunne tvangsfuldbyrdes jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 2. 

Retsmægling er mægling, som har tilknytning til domstolenes behandling af civile retssager. 

Den rækker dog ud over, hvad der sker ved forligsmægling, da der ved retsmægling er en 

mægler, som medierer mellem parterne i konflikt. Denne mægler søger at hjælpe parterne 

med at finde frem til, en for dem, tilfredsstillende løsning, og afgør ikke selv sagen eller 

kommer med løsningsforslag. Retsmægling er reguleret i RPL kapitel 27 og  jf. RPL § 273 er det 

kun dommere, advokater og fuldmægtige, som kan mediere mellem parterne i retsmægling. 

Begrundelsen for dette lå i, at mægler skulle kunne gribe ind og ende mæglingen, såfremt 

parterne var ved at indgå en aftale, der indebar strafbare forhold eller stred mod præceptiv 

lov. Formålet med retsmægling er at nå frem til en metode, der opleves som at resultere i 

mere tilfredsstillende løsninger på tvister, end hvad man ellers ville kunne nå frem til gennem 

retssystemet.39 Den øgede tilfredshed kunne resultere fra øget fokus på interesser og behov 

frem for standpunkter og krav, samt at retsmægling fører til en hurtigere og billigere løsning på 

tvisten, end hvad ville forekomme ved forligsmægling eller dom.40 

2.7 Udenretlig mægling 

Udenretlig mægling er en konfliktløsningsmetode, som foregår uden for domstolene, dette kan 

ske i privat regi eller via et institut som fx Mediationsinstituttet.41  Udenretlig mægling er ikke 

et lovreguleret område i dansk ret, og bygger udelukkende på en aftale indgået mellem 

parterne, og denne aftale kan indgås ad hoc eller på baggrund af et mæglingsinstituts regler.42 
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43 Herved bliver det de almindelige aftaleretlige regler som aftaleret og den civile retspleje, der 

gør sig gældende for de aftaler, som parterne aftaler sig frem til. 44 

I udenretlig mægling er der ingen krav til, om mægler har en bestemt uddannelse eller særlig 

faglig ekspertise, men mægler skal have kompetencer inden for konfliktløsning. Det kan til 

tider være en fordel, at mægler har branchekendskab eller særlig faglig forståelse inden for 

konfliktområdet, da dette vil kunne lette forståelsen for problematikken, eller sikre at aftalen 

ikke strider mod lov på pågældende område.45 

2.8 Mæglingsaftale eller mæglingsforlig 

Der er forskel på mæglingsaftale og mæglingsforlig, men de to begreber bliver ofte blandet 

sammen, så derfor defineres begreberne for at skabe klarhed over, hvad der er hvad. 

2.8.1. Mæglingsklausul 

Hvis to erhvervsparter har indgået en kontrakt, kan de i kontrakten indskrive en 

mæglingsklausul, som indebærer, at såfremt der opstår en konflikt, da skal konflikten løses ved 

mægling.46  

2.8.2 Mæglingsaftale 

Når konflikten er opstået og mægling skal påbegyndes, da skal der udarbejdes en 

mæglingsaftale. Mæglingsaftalen fastlægger vilkårene for mæglingen. Der er ikke et krav om at 

en mæglingsaftale skal være skriftlig, og der er ikke krav til indholdet af en mæglingsaftale. 

Selv om at det ikke er et krav, er skriftlighed at foretrække, så parterne er enige om, hvad 

mæglingsaftalen går ud på, og så kan parterne og mægler underskrive mæglingsaftalen. 

Mæglingsaftalen kan fx indeholde principper for frivillighed, fortrolighed, upartiskhed, hvordan 

skal mæglingsprocessen forløbe, og skal forliget været bindende og kunne håndhæves.  

2.8.3 Mæglingsforlig 

Når mæglingsprocessen er afsluttet, og parterne er kommet frem til en løsning, da bør der 

udarbejdes et dokument, som beskriver den løsning, som parterne er blevet enige om, og det 

er dette, der er mæglingsforliget. Der er ikke formkrav til et mæglingsforlig, men også her er 
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det godt med et skriftligt mæglingsforlig som klart og præcist gennemgår fx; hvad forliget 

indebærer, hvilke forpligtigelser parterne har overfor hinanden, er der en tidsramme m.m.47 

2.9 Hvilke konflikter kan løses ved mægling? 

Det er ikke alle konflikter, der egner sig til mægling.48 For at en konflikt kan løses ved mægling, 

forudsættes det, at der er tale om et dispositivt forhold, dette betyder, at parterne frit kan lave 

en aftale om, hvorledes tvisten skal løses. Hvis man fx har en skilsmissesag, kan parterne ikke 

vælge hvordan de vil skilles (et indispositivt forhold), men de kan aftale, hvordan de ønsker at 

dele børnene (dispositivt forhold). 

Der skal endvidere være tale om civile forhold. Civile forhold kan anlægges ved domstol, eller 

hvis aftalt ved voldgift, og her kan parterne få hjælp til at træffe en afgørelse, som det vil være 

muligt at gennemtvinge over for modparten.49 50  

Sager som ikke egner sig til mægling, bør afgøres af voldgift eller en domstol, og det kan være i 

de tilfælde, hvor parternes konflikt kan være eskaleret så meget, at de ikke længere er i stand 

til at kommunikere rationelt og finde frem til en løsning i fællesskab. Konflikter kan være store 

såvel som små, og ved at benytte konflikttrappen kan niveauet for konflikten belyses. Jo højere 

trin konflikten befinder sig på, jo sværere kan det være at løse konflikten. 

 

Figur 2.3                                                Vibeke Vindeløv, Konfliktmægling - er refleksiv model s. 84 

 

 

                                                           
47

 (Lavesen, 2006, s. 156-157) 
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Som kan ses af ovenstående figur, består konflikttrappen af 7 trin, og her er brugt Vibeke 

Vindeløvs terminologi:51 

På trin 1 – 4 er det muligt at forhandle sig frem til en løsning. Såfremt en af parterne vurderer, 

at konflikten ikke kan løses ved egen hjælp, da kan en mægler facilitere processen og guide 

parterne frem til en løsning på konflikten. På trin 5 vil mægling være særdeles vanskeligt, og på 

trin 6 og 7 vil det ikke længere være realistisk at nå frem til en løsning via mægling, og såfremt 

der skal findes en løsning, bør parterne indbringe konflikten for en domstol eller voldgift. 

Øvrige sager som ikke egner sig til at blive taget stilling til ved mægling, kan være sager af 

principiel karakter, samt sager som kan være væsentlige for retsudvikling. Ved disse sager er 

det af væsentlig betydning, at løsningen på konflikten offentliggøres, så de kan være med til at 

sikre udviklingen, idet at den fortrolighed der er i mæglingssager vanskeliggør, at principielle 

sager kan være med til at sikre retsudviklingen.  

Foruden viden om konfliktniveau kan det være relevant at have viden om funktionelle og 

dysfunktionelle konflikter. Funktionelle konflikter er konflikter, hvor uoverensstemmelser 

mellem parterne resulterer i et positivt outcome. En funktionel konflikt kan medvirke til 

innovation, være problemløsende, og bevirke kreative tiltag i en organisation eller et 

samarbejde.52 Dysfunktionelle konflikter er konflikter, som er destruktive. Hvis dysfunktionelle 

konflikter ikke håndteres hensigtsmæssigt, kan det medføre negative resultater for parterne, 

og dette gælder både i interne og eksterne relationer.53 En konflikt kan indeholde både 

funktionelle og dysfunktionelle konfliktelementer, og det kan være vanskeligt for parterne i 

konflikten at adskille funktionelle og dysfunktionelle konflikter fra hinanden.54 I 

erhvervskonflikter er der også tale om dysfunktionelle, funktionelle og blandede konflikter, og 

ved at blive klar på, hvilken konflikt der gør sig gældende, kan parterne anvende den viden til 

at forhandle sig frem til den gode løsning for begge parter. 
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Kap 3 Bygge- og anlægsbranchen  

Det er nødvendigt at sætte problematikken i relief til en konkret branche for at tydeliggøre, 

hvilke konflikter der egner sig til mægling, og hvorfor tvangsfuldbyrdelse af mæglingsforlig kan 

være relevant.  

Derfor vil der i dette kapitel være en gennemgang af bygge- og anlægsbranchen, som er den 

valgte branche. Der vil indledningsvis blive klarlagt, hvilke aktører der er i branchen, og 

fordelingen af typer af byggeaktiviteter.  

Herefter vil der være en analyse af, hvor mange aktører der er på markedet, og dette afsnit 

efterfølges af en analyse af, hvilken markedsform som bygge- og anlægsbranchen udgør. 

Der vil derefter være en beskrivelse af den type konflikter, som må kunne forventes at være 

inden for bygge- og anlægsbranchen, og dette følges op ad en case på en konkret konflikt, som 

kan finde sted inden for bygge- og anlægsbranchen.    

Afslutningsvis bliver det forklaret, hvorfor udenretlig mægling kan være relevant for bygge- og 

anlægsbranchen. 

3.1 Bygge- og anlægsbranchen 

Bygge- og anlægsbranchen omfatter i denne afhandling udførende bygge- og 

anlægsvirksomheder som fx tømrere og VVS'er, rådgivende virksomheder som ingeniører og 

arkitekter samt producenter af byggekomponenter som producerer materialer som døre, 

betonelementer m.m.  

Bygge- og anlægsbranchen er af væsentlig betydning for dansk økonomi, idet at branchen 

genererer 5-6 % af bruttonationalproduktet og beskæftiger mere end 170.000 jobs. 55 56 

Branchen er karakteriseret ved primært at bestå af små og mellemstore virksomheder, hvis 

man følger EU's definition på SMV, hvor under 50 ansatte er lig en lille virksomhed, og mellem 

50 250 er en mellemstor virksomhed. 
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 (Deloitte Consulting, 2013) 
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 (Deloitte , 2013) 
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Figur 3.1 "Omsætningen for udførende bygge- og anlægsvirksomheder opdelt efter antallet af 

ansatte i virksomhederne, 2010"57 

 

Hovedparten af byggeaktiviteten er nybyggeri eller reparation af boliger, herefter kommer 

nybyggeri eller reparation i erhverv som samlet set udgøre 30 %, og mindst aktivitet er der 

inden for det offentlige.58 

 

Figur 3.2  

 

Markedet for bygge- og anlægsbranchen består primært af danske byggevirksomheder. 

Antallet af danske byggevirksomheder i udlandet er begrænset, hvorved den danske bygge- og 

anlægsbranche er et relativt afskærmet marked.59    
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 (Deloitte Consulting, 2013, s. 13) 
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 (Deloitte Consulting, 2013, s. 16) 
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 (Deloitte Consulting, 2013, s. 22) 
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Bygge- og anlægsbranchen er en konjunkturfølsom branche, idet den påvirkes af faktorer som 

finansieringsmuligheder, renten, efterspørgsel fra det offentlige m.m.60 Endvidere er 

byggeprojekter ofte tidskrævende, og de økonomiske ressourcer kan være båndlagt til 

udbetaling i rater, og eftersom branchen består af mange SMV'er, kan der være en følsomhed 

over for konkurser blandt de store aktører.61 Det er en branche, som er præget af stor 

priskonkurrence, hvor prisen er det væsentligste parameter i tildelingen af opgaver.62 Sidst 

men ikke mindst er der skarp fagopdeling, og der er stærke traditioner inden for det enkelte 

fagområde, og hvert fagområde har deres egen uddannelse. 

3.2 Antal aktører på markedet 

Bygge og anlægsbranchen i Danmark består af ca. 31.000 virksomheder63 med ansatte fra 0 til 

100+ ansatte. I registreringen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden ikke med, hvilket 

betyder, at virksomheder med 0 ansatte er at betragte som enkeltmandsvirksomheder i 

statistikken. Årsagen til at der i nedenstående figur 3.3 er set på 100+, og ikke 250+ som 

tidligere skrevet er, at det ikke har været muligt at trække disse data fra Danmarks Statistik. 

Markedsfordelingen blandt virksomhederne inden for bygge- og anlægssektoren er fordelt 

som følger: 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3     Egen fremstilling af tabel 
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 (Deloitte , 2013, s. 15) 
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 (Deloitte , 2013, s. 19) 
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 (Deloitte , 2013, s. 5)  
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 (Danmarkd Statestik) 2013-tal 

Antal ansatte 

i virksom-

heden  

Antal 

beskæftigede 

i alt 

Firmaer Omsætning i 

Mio. Kr. 

%-del af 

markedet 

0 – 9 40. 667 28.212 68.290 34,52 

10 – 19 19.812 1.482 26.261 13,28 

20 – 49 22.253 778 36.198 18,30 

50 – 99 9.903 145 17.075 8,63 

100+ 25.666 90 49.984 25,27 
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Figur 3.4     Egen grafisk fremstillet figur 

 

Ovenstående statistik viser et billede af, at bygge- og anlægssektoren i Danmark består af 

mange virksomheder, og at der er en stor spredning af virksomheder med forskellig antal 

ansatte. Som det ses af ovenstående figur, er der en jævn fordeling af markedsandelene blandt 

de små og store virksomheder, og der er ikke en eller få store virksomheder, inden for bygge- 

og anlægsbranchen, som står for majoriteten af markedet.  

3.3 Bygge og anlægsbranchen som økonomisk markedsform 

Markedsstrukturen på et givent marked fortæller noget om de karakteristika, der gør sig 

gældende for pågældende marked. Nogle af disse karakteristika er antallet af udbydere og 

købere, niveauet af markedskoncentration, graden af produktdifferentiation samt 

sværhedsgraden for adgangen til markedet. For at forstå bygge- og anlægsbranchen vil det 

blive analyseret hvilken markedsform, som gør sig gældende for branchen. Da det tidligere er 

konstateret, at branchen ikke består af en eller få store spillere, som sidder på majoriteten 

eller hele markedet, vil der ikke være tale om monopol eller er oligopol, og analysen vil nå 

frem til, om branchen er karakteriseret ved perfekt konkurrence eller monopolistisk 

konkurrence som markedsform.  
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Figur 3.5     Egen grafisk fremstillet figur 

 

3.3.1 Fuldkommen konkurrence 

Det der karakteriserer et marked med fuldkommen konkurrence er, at antallet af udbydere og 

efterspørgere er så stort, at ingen udbyder eller efterspørger kan påvirke prisen, og derved er 

udbyder og efterspørger pristagere. Mobiliteten af produktionsfaktorer er perfekt, og der er 

ingen indgangs- eller udgangsbarriere. Der er tale om homogene produkter, som er perfekte 

substitutter for hinanden. Sidst men ikke mindst skal der være tale om, at udbydere og 

efterspørgere har perfekt information.64 65 

3.3.2 Monopolistisk konkurrence 

Det der karakteriserer et marked under monopolistisk konkurrence er, at det er et marked 

med mange udbydere, som producerer differentierede varer, men hvor varerne er relativt 

nære substitutter. Under monopolistisk konkurrence er der en forholdsvis nem 

markedsadgang på lang sigt.66 67 På et marked med monopolistisk konkurrence er det muligt 

for den enkelte virksomhed at fastsætte prisen for egne varer, uden at det påvirker priserne på 

det øvrige marked. Forbrugerne accepterer den differentierede pris, idet at varerne kan 

opleves som værende af forskellig kvalitet.68 
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 (Frank, 2010) 
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 (Andersen M. , 2009) 
66

 (Frank, 2010) 
67

 (Andersen M. , 2009) 
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 (finansiering.nutddansk.com) 
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3.3.3 Markedsadgang 

Fællestræk ved alle markedsformerne er, at der er et vist niveau af adgangsbarriere, nogle har 

begrænsede barriere, mens andre har mange. Nogle adgangsbarriere er en naturlig del af 

markedet, mens andre skabes af de allerede eksisterende virksomheder der er på markedet. 

Blandt naturlige adgangsbarriere er der; stordriftsfordele, netværkseffekt, og høje 

etableringsomkostninger. Blandt de kunstige barriere er der ”predatory pricing”, lav 

prissætning, ”predatory acquisition”, markedsføring m.m.69 

Yderligere adgangsbarriere kan forekomme, men nedenfor vil blive gennemgået dem, der 

synes mest relevante for analysen af bygge- og anlægsbranche. 

3.3.3.1 Stordriftsfordele  

Ved stordriftsfordele ses det, at jo mere der produceres af en vare, jo lavere bliver 

omkostningen pr. enhed, da de faste omkostninger kan fordeles på et større antal varer.70   

Når kurven for de langsigtede gennemsnitlige omkostninger er nedadgående, vil det teoretisk 

set være bedst at lade virksomheden med disse stordriftsfordele være alene på markedet, da 

omkostningerne ellers for den enkelte virksomhed vil øges, såfremt output nu skulle deles 

mellem flere udbydere, så illustreret på nedenstående graf.71 72 

 

Figur 3.6      (Frank, 2010, s. 374) 

                                                           
69

 (Economics Online) 
70

 (Frank, 2010, s. 374) 
71

 (Frank, 2010, s. 374) 
72

 (Andersen M. , 2009, s. 97) 
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Stordriftsfordele kan gøre det yderst svært for nye aktører at trænge ind på markedet, og kan 

derved skræmme dem fra at etablere sig på markedet. 

De faste omkostninger i forbindelse med byggeri er fx tegninger, ansøgninger, materialer og 

arbejdskraft, og selvom at der findes typehusfirmaer, som bygger relativt ens huse, da er 

byggeri og renovering typisk meget individuelle opgaver, der skal løses, hvorved det bliver 

vanskeligt at tilgodese stordriftsfordele. Typehusfirmaer kan effektivisere nogle aspekter ved 

byggeriet ved at have begrænset mulighed for ændring af typehuset, men da der kan være 

andre hensyn at tage som fx grundens form, undergrundens beskaffenhed og kunders 

præferencer, vil det være begrænset, hvad der er af stordriftsfordele i bygge- og 

anlægsbranchen. 

3.3.3.2 Høje etableringsomkostninger  

Hvis et marked har høje etableringsomkostninger, er det med til at begrænse antallet af 

mulige etableringer af virksomheder i markedet. 

Nye virksomheder der ønsker at etablere sig inden for bygge- og anlægsbranchen, kan starte 

virksomheden relativt billigt, idet at håndværksvirksomheder ikke nødvendigvis kræver store 

investeringer som lokaler og dyrt udstyr. Fx har mureren sit eget værktøj, som han tager med 

rundt til diverse arbejdspladser, hvor han arbejder, og derved kan en murer uden de store 

omkostninger starte op som selvstændig med mindre opgaver. De materialer som 

håndværkere skal anvende til at udføre den enkelte opgave, indkøbes efter kundens ønsker og 

behov ud fra den enkelte arbejdsopgave fx en bestemt type flise eller VVS'eren som indkøber 

materialer til afløb efter de konkrete behov for arbejdsopgaven. Hvis arbejdsopgaven kræver 

større maskiner, kan disse lejes, og typisk vil omkostningerne hertil være indregnet i den pris, 

som kunden betaler, fx betaler kunder det fulde beløb for stilladser. Større virksomheder kan 

have indkøbt større maskiner, men ofte lejer de også udstyr fra andre virksomheder, som lever 

af at udleje maskiner til byggeprojekter.   

3.3.3.3 Markedsføring 

Markedsføring består af alle de aktiviteter, der skal til for at udbrede en vare eller service. 

Inden for markedsføring er der forskellige handlingsparameter, som virksomheder kan benytte 

sig af i deres markedsføring. For bygge- og anlægsbranchen er det relevant at se på produkt, 

pris og promotion, som er parameter, som virksomheder inden for branchen kan anvende til at 

påvirke kunder og samarbejdspartner til at købe netop deres service/produkt. 



Side 39 af 113 
 

Bygge- og anlægsbranchen er præget af stærk priskonkurrence,73 hvilket bevirker, at den 

enkelte virksomhed i branchen skal finde et parameter, hvor virksomheden skiller sig ud. Her 

kan det være service, den gode omtale eller det gode ry i branchen, der kan gøre en forskel.  

 

 

Figur 3.7    (Håndværksrådet, 2014) 

I bygge- og anlægsbranchen er positiv omtale fra tidligere kunder og andre erhvervsdrivende 

den vigtigste faktor, men virksomhedernes hjemmeside er også med til at fremme et større 

kundegrundlag, som det ses af ovenstående figur.74   

3.3.4 Substituerbarhed  

Som skrevet i afsnit 3.3.1 er der på markedet for fuldkommen konkurrence tale om, at der er 

perfekt substitution mellem produkterne, hvorimod der på markedet for monopolitisk 

konkurrence er tale om produkter, der er nært substituerbare men ikke perfekte substitutter. 

Det der karakteriserer produkterne inden for bygge- og anlægsbranchen, er, at der et væld af 

produkter, og de mange forskellige ydelser differentieres efter den enkelte kundes individuelle 

behov. Hvis en kunde skal have bygget et nyt hus, da kan kunden henvende sig til et 

typehusfirma og få opført et hus i den størrelse og på den grund, som kunden ønsker. Men 
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 (Deloitte , 2013, s. 5) 
74

 (Håndværksrådet, 2014)  
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kunden vælger typehusproducent efter huset udseende, pris og leveringstid mm. Selvom at 

begge firma er typehusfirma, leverer de ikke det præcist samme produkt, som det ses af 

billederne fra to forskellige typehusfirmaer. 

 

 

 

 

 

Lind og Risør75               Benee-huse76 

I bund og grund sælger begge typehusfirmaer et hus, men kunder vil ikke betragte de to 

eksempler som værende det samme hus, og derved differentierer produkterne. 

Ligeledes kan der argumenteres for, at der kan være tale om differentierede produkter blandt 

håndværkere. En maler kan male med almindelig vandbaseret maling, eller malerne kan have 

taget et valg om at anvende miljøvenlig malingsprodukter. Herved vil kunderne også oplever, 

at der er differentiering af produktet.  

Det må derfor vurderes, at det der gør sig gældende inden for bygge- og anlægsbranchen, er, 

at der er tale om produkter, der er nært substituerbare men ikke perfekt substituerbare 

produkter. 

3.3.5 Sammenfatning af markedsform for bygge- og anlægsbranchen 

Samlet set er det der karakteriserer bygge- og anlægsbranchen, at der ikke er klare 

stordriftsfordele, da det ikke er et ens produkt som produceres, men mange individuelle 

produkter der skal leveres. Inden for branchen er der relativt lave etableringsomkostninger, så 

disse er ikke med til at begrænse adgangen for nye udbydere på markedet.  

Branchen er præget af stræk priskonkurrence, men grundet variation i kvalitet kan den enkelte 

i nogen grad fastsætte prisen i forhold til den konkrete opgave. 
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Med den effektive konkurrence på prisen inden for bygge- og anlægsbranchen, må 

virksomhederne ligge fokus på andre parametre, som er væsentlige for kunder og 

samarbejdspartnere. For branchen er det karakteristisk, at anbefalinger fra tidligere kunder er 

med til at skabe det nye kundegrundlag. 

Inden for bygge- og anlægsbranchen er der tale om en bred vifte af produkter, som kan 

karakteriseres som nære substitutter, men der er ikke tale om perfekt substituerbarhed. 

Da der er tale om begrænsede adgangsbarriere, samt produkter som ikke er perfekt 

substituerbare, vurderes det, at bygge- og anlægsbranchen er kendetegnet ved monopolistisk 

konkurrence.  

3.4 Karakteristika af konflikter i bygge- og anlægsbranchen  

3.4.1 Konflikttyper  

Konfliktbegrebet inddeles i fire konflikttyper; personlig-, instrumental-, interesse- og 

værdikonflikt.77 Når der opstår konflikt mellem erhvervsparter, er der typisk tale om 

instrumental- eller interessekonflikter.  

De instrumentale konflikter er konflikter, der omhandler konkrete mål, hvordan disse opnås, 

gennem hvilke midler, metoder, procedurer osv. Håndteringen af en instrumental konflikt er 

en problemløsende tilgang, hvor parterne skal komme til en enighed, som kan resultere i, at 

parterne kan komme videre.  

Interessekonflikter vedrører deling af knappe ressourcer, eller oplevelsen af at der er knappe 

ressourcer, dette kan være penge, arbejdskraft, fordeling af plads, tid m.m. Dette er konflikter, 

som oftest søges løst gennem forhandling med henblik på at fastsætte en aftale mellem 

parterne.  

Ved konflikt mellem erhvervsdrivende vil der typisk være tale om en interessekonflikt, fx 

tvister vedr. levering, betaling eller hvad er der aftalt og manglende opfyldelse heraf. 

Konflikter af denne type løses ofte ved forhandling.  

Som beskrevet i afsnit 2.9 kan konflikter ligeledes inddeles i dispositive og indispositive 

konflikter. De typer konflikter som er relevante for denne afhandling, er de dispositive 

konflikter, hvor der ikke er strafferetlige aspekter involveret, det vil sige, at der ikke er tale om 
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 (Vindeløv, Konfliktmægling - en reflektiv model, 2013) 
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konflikter, der har en karakter, som må forventes at kunne udløse en straf jf. straffeloven. 

Konflikter der vedrører allerede fastlagte pengekrav, giver det ikke mening at indgå 

mæglingsforløb om, da det er fastlagt og konkretiseret, hvilken part der skyldes hvad, og 

denne kan stykke ret på kravet.  

3.4.2 Case på konflikt som kunne forefindes i bygge- og anlægsbranchen 

En bygherre bestiller en bygning hos en hovedentreprenør, som skal forestå hovedentreprisen. 

Da hovedentreprenøren ikke har alle håndværksmæssige faglige kvalifikationer blandt sine 

ansatte, indgår hovedentreprenøren aftaler med underentreprenører om at varetage visse 

opgaver af hovedentreprisen. 

Hovedentreprenøren har givet en samlet pris på byggeprojektet, som har taget højde for 

betaling til underentreprenører, og for de vanskeligheder som kunne forudsiges på 

tilbudstidspunktet. Undervejs i byggeprojektet kan der opstår vanskeligheder, som ikke kunne 

forudsiges fra starten af, dette kan fx være vanskeligheder, som skal afhjælpes for at kunne 

fortsætte projektet, eller der kan være tale om vanskeligheder, som opstår grundet ændrede 

præferencer, som fx at bygherren kommer med ændringsforslag til projektet vedrørende en 

anden type belægning, som kræver en anden højde på underlaget. Her burde bygherre og 

hovedentreprenør indgå en ny skriftlig aftale, som vil få betydning for nogle af 

underentreprenørerne, men dette sker sjældent, da det ofte vil betyde, at deadline for 

byggeprojekt vil skride, og hvis den nye pris er for høj, kan bygherre indhente tilbud 

andetsteds fra, og det kan få fatale konsekvenser for det samlede projekt. Med tillægsopgaver 

undervejs og en hovedentreprenør som sandsynligvis ikke har fået lavet en tillægskontrakt 

med underentreprenører om tillægsopgaverne, kan det medføre, at der opstår tvivl om, hvad 

der skal laves og hvem der skal have betaling for hvad. Derved kan der opstå en konflikt i løbet 

af byggeprocessen, som bevirker, at projektet kan gå i stå, indtil konflikten er afklaret. 

Konflikter der opstår undervejs i en byggeproces, skal løses, så parterne fortsat kan 

samarbejde, idet der er et projekt, der skal færdiggøres. 
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3.5 Hvorfor kan udenretlig mægling være relevant for bygge- og 

anlægsbranchen 

Alle virksomheder er afhængige af deres omgivelser,78 og dårligt omdømme kan skade en 

virksomhed, derfor har erhvervsparterne interesse i, at konflikter kan løses uden for meget 

omtale, som kan påvirke deres omdømme i negativ retning.  

Virksomheder er afhængige af nære forhold som kunder og konkurrenter på mikroplan, 

lovgivning på nationalt plan samt teknologisk udvikling på global plan, som begge befinder sig 

på makroplan.79 80 Alle forhold er væsentlige, men konsekvenserne af forholdene er tydeligst 

for de nære forhold, hvorimod at det er mindre tydeligt, hvad konsekvenserne er på nationalt 

og globalt plan.81  

Da relationer i B2B har fået stigende strategisk betydning, er det væsentligt, at virksomheder 

plejer relationerne med samarbejdsparterne,82 idet at enhver handel mellem B2B er forbundet 

med transaktionsomkostninger, og ved skifte til en ny samarbejdspartner skal der tillægges 

skifteomkostninger.83 Som EXPAN84 udtrykker det: "Tiden er løbet fra det begrænsende og 

traditionelle kunde/leverandørforhold. Vi tror på, at gode resultater og enkle løsninger opnås 

bedst gennem dialog, sparring og samarbejde i alle byggeriets faser - fra tidlig planlægning til 

færdigt råhus. Et samarbejde der bygger på åbenhed og erfaringsudveksling - og gerne i et 

længerevarende, formaliseret samarbejdsforhold".85 

Da relationer inden for bygge- og anlægsbranchen er vigtige, kan konfliktløsningsmetoder som 

domstol og voldgift være mangelfulde, idet at domstol og voldgift træffer en afgørelse, som 

ikke nødvendigvis tager hensyn til parternes fremtidige samarbejde. Traditionelt set vil parter 

inden for bygge- og anlægsbranchen vælge at løse konflikter ved voldgift, men ved voldgift vil 

der være en vinder og en taber, at det er ikke med til at skabe god grobund for fremtidigt 

samarbejde. Udenretlig mægling foregår i privat regi, så der er ikke pligt til at offentliggøre 

resultatet. Der er en mægler, som kan hjælpe parterne til at løse konflikten, og en mægling kan 

komme i stand på meget kort tid, og selve mæglingsprocessen kan afvikles på ca. 4 timer. 
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 (Thorsvik, 2008, s. 174) 
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 (Thorsvik, 2008, s. 176 - 177) 
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 (Finn Rolighed Andersen, 2012, s. 126) 
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 (Thorsvik, 2008, s. 177) 
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 (Finn Rolighed Andersen, 2012, s. 190) 
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 (Finn Rolighed Andersen, 2012, s. 192) 
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 (EXPAN) EXPAN fremstiller elementløsninger i letbeton og beton til råhuse  
85

 (Finn Rolighed Andersen, 2012, s. 199 - 200) 
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Endvidere er omkostningerne forbundet med mægling lave, som vist i afsnit 5.5, så der er 

meget der tale for, at bygge- og anlægsbranchen kan have stor gavn af udenretlig mægling.    
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Kap 4 Betydning af tvangsfuldbyrdelse for bygge- og 

anlægsbranchen 

Der vil i dette kapitel blive redegjort for den særlig retsstilling, som der er vedrørende 

udenretlig mægling, og herefter vil det blive belyst, hvorfor tvangsfuldbyrdelse har relevans for 

bygge- og anlægsbranchen.  

Omend at der i dette kapitel bliver henvist til afsnit i efterfølgende kapitler i 

kandidatafhandlingen, er det nødvendigt for den efterfølgende forståelse, at der bliver 

redegjort for problematikken vedrørende retsstillingen og hvorfor tvangsfuldbyrdelse er 

relevant for bygge- og anlægsbranchen. 

4.1 Usikkerhed om retsstillingen for udenretlig mægling 

For erhvervsparter er det ikke kun retssikkerheden, som der vendes tilbage til i afsnit 6.3, som 

skaber et stort usikkerhedsmoment, særligt den manglende gennemsigtighed omkring deres 

retsstilling er en problematik, der skal tages højde for, når valget af konfliktløsningsmetode 

skal tages. Som det er i dag er der ingen gennemsigtighed i forhold til udenretlig mægling. 

Parterne er frit stillet til at vælge udenretlig mægling som konfliktløsningsmetode, men aftalen 

om at indgå udenretlig mægling er underlagt de almindelige aftaleretlige regler og principper, 

og som vist i afsnit 6.1 er det begrænset, hvor langt reguleringen kan strækkes, og der er ikke 

anden reguleringer af begreberne fra retssikkerhedsafsnittet 6.3 om fortrolighed, upartiskhed, 

lighedsprincip m.m. Sidst men ikke mindst, og vigtigst for denne afhandlinger, er der intet om 

tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig. 

Alt dette medfører, at erhvervsparterne i konflikter vil overveje, om udenretlig mægling er den 

rette konfliktløsningsmetode, eller om det ikke er mere sikkert at anlægge sag ved voldgift, 

hvor der er klarhed for fortrolighed, lighedsprincippet, kontradiktionsprincippet og vigtigst for 

denne afhandling mulighed for tvangsfuldbyrdelse. Så uden gennemsigtighed i udenretlig 

mægling vil voldgift stadig være den foretrukne konfliktløsningsmetode, og det er til trods for 

at der er stor økonomisk gevinst ved at vælge udenretlig mægling, som vist i afsnit 5.5.   

4.2 Hvorfor er tvangsfuldbyrdelse væsentligt for byggebranchen  

Når erhvervsparter konciperer en kontrakt, aftaler de ofte, hvilke misligholdelsesbeføjelser 

som gælder for kontrakten, og parterne har en forventning om, at såfremt der er væsentlig 

misligholdelse fra en af parterne, da vil misligholdelsesbeføjelserne kunne finde anvendelse. 
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Hvis erhvervsparter inde for bygge- og anlægsbranchen konciperer en kontrakt, har de altså en 

berettiget forventning til kontraktens indhold og misligholdelsesbeføjelserne. Men når 

parterne inden for bygge- og anlægsbranchen indgår i udenretlig mægling, da kommer de ikke 

frem til en kontrakt med misligholdelsesbeføjelser, her er resultatet af forhandlingen mellem 

parterne et udenretligt mæglingsforlig, som vedrører en konkret konflikt, der er mellem 

parterne.  

Så når der, som i casen i afsnit 3.4.2, opstår en konflikt mellem hovedentreprenør og 

underentreprenør i løbet af et kontraktforhold, fx der skal graves yderlig ud til fundament, da 

jordforholdene var væsentligt anderledes end de oprindelig jordanalyser viste, og der skal 

findes en løsning på problematikken, da kan udenretlig mægling anvendes til at finde den 

løsning, der bringer projektet videre. Her skal der findes en løsning, som bevarer 

samarbejdsrelationen, og samtidig løser den konkrete problemstilling, og det er det udenretlig 

mægling er en god metode til. 

Hvis parterne ikke har mulighed for at tvangsfuldbyrde det udenretlige mæglingsforlig, som er 

indgået i forbindelse med en konflikt, da vil parterne overveje ex ante om udenretlig mægling 

er den rette konfliktløsningsmetode, eller om det er mere sikkert at anvende voldgift, som er 

den konfliktløsningsmetode, som parterne inden for bygge- og anlægsbranchen traditionelt set 

vil vælge. Voldgift uddybes nærmere i kapitel 5. 

Uden mulighed for at kunne tvangsfuldbyrde et udenretlig mæglingsforlig, skal parterne vide 

sig overordentligt sikre på, at den anden part vil overholde sin del af det udenretlig 

mæglingsforlig, så det kræver, at der er stor tillid mellem parterne, og at parterne har en form 

for afhængighed af hinanden. Men business er business og bygge- og anlægsbranchen er en 

branche med hård priskonkurrence, som beskrevet i afsnit 3.1, så der er ikke meget plads til at 

have tiltro til sine samarbejdsparter, og derfor bliver manglende mulighed for 

tvangsfuldbyrdelse en væsentlig faktor for, at udenretlig mægling vil have vanskelige vilkår i 

bygge- og anlægsbranchen. 
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Kap 5 Voldgift 

Dette kapitel har en historisk gennemgang af voldgift, som efterfølges af hvordan voldgift 

finder anvendelse i dag. Årsagen til at dette er med i afhandlingen, er, at voldgift har været 

igennem en udvikling, og har været betragtet som en alternativ konfliktløsningsmetode uden 

sikkerhed for retssikkerheden, meget lig den situation som udenretlig mægling befinder sig i i 

dag.  

Derefter forklares om relationen mellem voldgift og bygge- og anlægsbranchen, idet at voldgift 

har tætte relationer til bygge- og anlægsbranchen, når det kommer til konfliktløsning. 

Herefter sammenlignes voldgift og udenretlig mægling, idet at der er lighedspunkter mellem 

de to former for alternativ konfliktløsning, som kan anvendes til den videre forståelse af 

problematikken vedrørende tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig.    

Afslutningsvis er der en kort skematisk fremstilling af omkostningerne ved valg af henholdsvis 

byret, voldgift og udenretlig mægling.      

5.1 Historie 

Voldgift har gennem århundrede været accepteret som et alternativ til domstolene, når det 

kom til at løse civile tvister. Der kan være flere årsager hertil, men parternes mulighed for at 

udpege sagkyndige voldgiftsdommere samt at sagen behandles for lukkede døre, har været 

væsentlige for erhvervslivet. 

Indtil den første lov om voldgift i Danmark, Lov 1972-05-24 nr. 181, blev vedtaget, var voldgift 

alene reguleret ved Danske Lov (DL) 1-6-1 og retspraksis på området. Af DL 1-6-1 fremgår det: 

"Dersom Parterne voldgive deris Sag og Tvistighed paa Dannemænd, enten med Opmand, eller 

uden, da hvad de sige og kiende, saa vit deris Fuldmagt dennem tillader at giøre, det staar fast, 

og kand ej for nogen Ret til Underkiendelse indstævnis, dog Kongen sin Sag forbeholden". 

Ved indførelse af voldgift i dansk lovgivning var hensigten at styrke voldgiftens funktioner, og 

der blev indført regler om domstolenes bistand til voldgiftsretterne. Dette medførte, at det 

blev lovfæstet, at danske voldgiftskendelser skulle kunne fuldbyrdes i dansk ret. Lovgivningen 

åbnede ligeledes op for, at Danmark kunne tiltræde og gennemføre internationale regler om 

voldgift. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget til voldgiftsloven, nedsatte Justitsministeriet et 

udvalg i 1962, hvis opgave var at tage stilling til, om der måtte findes grundlag for, at Danmark 

skulle lave lovgivning på voldgiftsområdet. Under disse overvejelser skulle udvalget ligeledes 

tage højde for New York konventionen,86 hvis formål var, at internationale voldgiftskendelser 

ikke ville blive diskrimineret af de parter, der har tiltrådt konventionen. Dette sikrer altså 

anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser på tværs af medlemsstater, samt 

Geneveprotokollen af 24. september 1923 vedrørende voldgiftsklausuler i handelskontrakter,87 

som efter denne protokol forpligter medlemsstaterne til at anerkende en voldgiftsaftale 

mellem parter, der er underkastet forskellige medlemslandes jurisdiktion, selv om 

voldgiftsretten finder sted i et land, hvis jurisdiktion parterne ikke tilhører. Disse betragtninger 

blev nedskrevet i Betænkning vedrørende lovgivning om voldgift af 2. februar 1966, nr. 414, 

herefter omtalt som betænkningen.  

Inden voldgift blev lovreguleret, var det ikke umiddelbart muligt at fuldbyrde en 

voldgiftskendelse uden først at søge egentlig dom jf. betænkningen. Den materielle rigtighed 

af dommen kunne dog ikke efterprøves af domstolene jf. DL 1-6-1, men det blev dog her 

argumenteret i betænkningen, at det var en vigtig forudsætning for den tabende part at have 

en rimelig sikkerhed for, at voldgiftskendelser kunne tilsidesættes grundet formelle fejl, eller fx 

stridende mod retsgrundsætninger. En vigtig bestemmelse på daværende tidspunkt, der 

understøttede dette, var forsikringsaftalelovens § 32, stk. 3. Jævnfør denne bestemmelse 

kunne en afgørelse, der blev unddraget domstolene, tilsidesættes såfremt virket af 

voldgiftsretten under pågældende voldgiftssag ikke blev skønnet at være betryggende for 

parterne.  

Det er altså gjort muligt for de danske domstole at tilsidesætte en aftale, hvis den måtte 

medføre, at der blev gjort utilbørligt indgreb i parternes lovlige retsbeskyttelse. Formålet med 

udformningen af reglerne vedrørende tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser var at fremme 

hurtigheden af sagsbehandlingen men samtidig at sikre, at den tabende part havde rimelige 

garantier for, at denne ikke ville blive afskåret fra at gøre indsigelser for tvangsfuldbyrdelse af 

voldgiftskendelser, der ellers ville kunne tilsidesættes. Ved først at søge dom gennem 

                                                           
86

 (uncitral.org, 2016) Formålet med New York konventionen er at internationale voldgiftskendelser ikke 
vil blive diskrimineret af de parter der har tiltrådt konventionen. Dette sikrer altså anerkendelse og 
fuldbyrdelse af voldgiftskendelser på tværs af medlemsstater.  
87

 Efter denne protokol forpligtes medlemsstaterne til at anerkende en voldgiftsaftale mellem parter, 
der er underkastet forskellige medlemslandes jurisdiktion, selv om voldgiftsretten finder sted i et land, 
hvis jurisdiktion parterne ikke tilhører (betænkningen) 



Side 49 af 113 
 

domstolene ville denne effektivitet ikke opnås, og udvalget foreslog derfor, at voldgiftssager 

skulle gøres umiddelbare eksigible, således at fogeden skulle påkende alle indsigelser, der 

måtte være mod kendelsens gyldighed.88 På denne måde ville man opretholde den hurtighed, 

parterne havde indvundet ved at vælge voldgift frem for den almindelig rettergang, og det ville 

samtidig sikre, at det skete under judicielle garantier. 

5.2 Voldgiftsloven i dag 

Af voldgiftsloven (VL) fremgår ingen definition af voldgift, men ud fra lovbemærkningerne 

forstås voldgift som; ”det forhold, at parterne i stedet for at lade en retstvist afgøre ved 

domstolene enes om at overlade den endelige afgørelse af tvisten til en eller flere 

tredjemænd, som de selv vælger hertil, eller om hvis valg de selv træffer bestemmelse”.89 

Forudsætningen for voldgift er, at parterne har aftalt, at sagen skal behandles via voldgift og 

ikke ved en domstol, jf. VL § 7; 

"(p)arterne kan aftale voldgift for allerede opståede tvister eller fremtidige tvister i anledning 

af et bestemt retsforhold i eller uden for kontraktforhold. En voldgiftsaftale kan være en 

voldgiftsklausul i en kontrakt eller en separat aftale", 

og ved en sådan aftale vælger parterne at henskyde eventuelt opståede tvister til 

voldgiftsbehandling.90  

Voldgiftsretten kan kun tage stilling til dispositive sager, det vil sige sager, hvor parterne har fri 

rådighed over forholdene i sagen, og derfor er det Ikke alle sager, der er af en sådan karakter, 

at de kan behandles ved voldgift. VL § 37, stk. 2, nr. 2, litra a og b indeholder et forbehold 

vedrørende voldgiftsrettens kompetence, idet at; 

"Stk. 2. En voldgiftskendelse kan kun tilsidesættes, såfremt 2) retten finder, a) at tvisten efter 

sin art ikke kan afgøres ved voldgift, eller b) at voldgiftskendelsen er åbenbart uforenelig med 

landets retsorden". 

Denne indskrænkning tager blandt andet højde for, at nogle tvister er så væsentlige for 

samfundet eller de involverede parter, at en afgørelse bør træffes af domstolene.91 
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 (Justitsministeriet, 1966) 
89

 (Juul, 2008) 
90

 UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION art. 7, stk. 1 
91

 (Juul, 2008, s. 44) 
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Ved afgørelse via voldgift kan parterne vælge institutionel voldgift eller ad hoc voldgift. Den 

institutionelle voldgift er det offentlige system såsom voldgiftsinstituttet, og ad hoc voldgift 

bygger på privat grundlag, men begge typer af voldgift er accepteret i det danske retssystem.92 

En kendelse fra en voldgiftsret kan ikke ankes, men kan tvangsfuldbyrdes i fogedretten jf. VL § 

38;  

"En voldgiftskendelse, der er afsagt her i landet eller i udlandet, har bindende virkning her i 

landet og kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme, 

jf. dog § 39".93 

Voldgift består typisk af tre voldgiftsdommere, ved ad hoc voldgift udvælger hver part en 

voldgiftsdommer, og parternes udvalgte voldgiftdommere udvælger i fællesskab den sidste 

voldgiftdommer, som også fungerer som formand for voldgiftsretten, dette er kendt som 2 + 1 

modellen. Ad hoc voldgift-metoden tillader en vis partsindflydelse på processen, og samtidig 

bevares den grundlæggende upartiske karakter af sagen.94 

Ved institutionel voldgift udpeges alle medlemmerne af voldgiftsretten af voldgiftsinstituttet, 

og på denne måde mister parterne noget af den indflydelse, de ellers kunne have haft på 

sagen. Her vil det typisk være institutionens procesregler, der følges, i det omfang parterne 

ikke har fraveget dem.  

I modsætning til institutionel voldgift kræver valget af ad hoc voldgift, at parterne aftaler sig 

frem til de processuelle regler, og disse regler kan være valgt ud fra en bestemt institutions 

procesregler, men det kan også være aftalt, at voldgiftsretten selv fastsætter reglerne. 

Ved ad hoc voldgift har parterne mulighed for at udpege voldgiftsdommere, som besidder 

branchekendskab eller særlig kundskab i netop det sagsområde, som tvisten vedrører, og 

derved tilpasses sagsbehandlingen efter den konkrete tvist. 

I modsætning til domstolene er voldgift ikke baseret på offentlighedsprincippet, og foregår bag 

lukkede døre, hvilket medfører, at sagen kan holdes skjult for konkurrenter og offentligheden. 

Denne type sagsbehandling kan være af væsentlig betydning for erhvervsparter inden for 

bygge- og anlægssektoren, da omtale af virksomheden har stor betydning for virksomhedens 

fremtidige drift og kundetilstrømning, som beskrevet i afsnit 3.3.3.3.  
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 (voldgiftsforeningen.dk, 2016) 
93

 Voldgiftsloven LOV nr. 553 af 24/06/2005 
94

 (Juul, 2008, s. 169) 
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Nogle voldgiftsinstitutioner offentliggør deres afgørelser, men det vil være i anonymiseret 

form. Disse forhold kan være med til, at parterne kan bevare relationen efter endt afgørelse og 

fortsætte deres samarbejde. En afgørelse i voldgiftsretten er endelig, og kan ikke appelleres, 

hvilket kan medføre en hurtigere sagsbehandling, da appelretten afskæres. Disse forhold 

betragtes som nogle af fordelene ved voldgift. 

At sagen ikke kan appelleres, kan dog også opfattes som uhensigtsmæssig af den tabende part, 

hvis den tabende part mener, at kendelsen er forkert. Hvis den tabende part finder, at 

kendelsen var forkert, og der ikke er mulighed for appel, kan det skade relationen mellem 

parterne og i værste fald, at samarbejdet mellem parterne ikke kan fortsætte. Dog er det 

muligt at få tilsidesat kendelsen som ugyldig, såfremt den opfylder betingelserne i VL § 37, stk. 

2; 

"En voldgiftskendelse kan kun tilsidesættes, såfremt; 

1) den part, der anmoder om tilsidesættelse, godtgør, 

a) at en af parterne i voldgiftsaftalen manglede retlig handleevne efter loven i det 

land, hvori denne havde bopæl ved aftalens indgåelse, eller at voldgiftsaftalen er 

ugyldig efter den lov, som parterne har vedtaget for den, eller i mangel af en sådan 

vedtagelse efter dansk ret, 

b) at den part, der anmoder om tilsidesættelse, ikke fik behørig meddelelse om 

udpegningen af en voldgiftsdommer eller om voldgiftssagens behandling eller af 

andre grunde var ude af stand til at fremføre sin sag, 

c) at voldgiftskendelsen behandler en tvist, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen, 

eller afgør spørgsmål, som falder uden for voldgiftsaftalen, eller 

d) at voldgiftsrettens sammensætning eller voldgiftssagens behandling ikke var i 

overensstemmelse med parternes aftale eller med denne lov, eller 

2) retten finder, 

a) at tvisten efter sin art ikke kan afgøres ved voldgift, eller 

b) at voldgiftskendelsen er åbenbart uforenelig med landets retsorden". 
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Voldgiftsrettens fortrolige karakter kan være et problem for retsudviklingen, da det medfører, 

at offentligheden ikke får kendskab til sagerne, og der vil kunne mangle præjudikater95 på 

sagsområder, hvor voldgift er den foretrukne måde at afgøre tvister på. 

5.3 Voldgift og bygge- og anlægsbranchen 

Hovedparten af den regulering der er inden for bygge- og anlægsbranchen vedrører regler om 

selve byggeriet, men selve kontrakten og hvordan eventuelle tvister løses er ikke reguleret. 

Der er i stedet udarbejdet "agreed document" som AB92 "Almindelige Betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", som er det frivillige regelsæt, der som oftest 

anvendes af bygge- og anlægsbranchens virksomheder. Da AB92 er et frivilligt regelsæt, skal 

det som udgangspunkt tilvælges ved kontraktens indgåelse.  

Af AB92 § 47, stk. 1 fremgår det, at; 

"tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, 

København, hvis afgørelser er endelige". 

I og med at AB92 er det regelsæt der oftest anvendes af bygge- og anlægsbranchen, da bliver 

voldgift den mest anvendte konfliktløsningsmetode.     

5.4 Voldgift kontra udenretlig mægling 

Voldgift var som tidligere nævnt ikke lovreguleret indtil 1972, hvor den først voldgiftslov blev 

vedtaget og i betænkningen96 blev der lagt meget vægt på, at voldgift ville mindske 

sagsbehandlingstiden samt ressourcerne hos domstolene.  

Under implementeringen af voldgiftsloven af 1972 blev der i betænkningen lagt vægt på, at 

voldgift var noget, man havde gjort i mange år før, og var til dels lovreguleret i DL 1-6-1, men 

ud over denne betragtning synes udvalget ellers skeptiske over for voldgift som 

konfliktløsningsmetode, da udvalget var bekymrede for, om voldgift i sig selv ville sikre 

retssikkerheden af parterne. 

En bekymring der blev vægtet højt, var parternes retssikkerhed og parternes mulighed for at 

forudsige, hvorledes en eventuel sag ville falde ud. Denne problematik fandt man dog kunne 
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 Præjudikat er en dom som danner præcedens, det vil sige, at domme har betydning for senere 
domme af samme karakter 
96

 (Justitsministeriet, 1966) 
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løses ved, at domstolene under en tvangsfuldbyrdelsessag kunne tage stilling til den 

processuelle del af afgørelsen og kende den ugyldig, såfremt man anså det for nødvendigt. 

Udenretlig mægling og voldgift er begge frivillige konfliktløsningsmetoder, men hvis man har 

tilsluttet sig voldgift, SKAL sagen afgøres ved voldgift, hvorimod parterne i udenretlig mægling 

kan trække sig ud af den udenretlige mæglingsproces, såfremt den ene part eller begge parter 

vurderer, at de ikke kan eller vil nå frem til en løsning i fællesskab. Udenretlig mægling er både 

en hurtigere og billigere konfliktløsningsmetode end voldgift såvel som domstolssystemet, og 

ville derfor kunne spare virksomhederne i konflikt for en masse unødige ressourcer og 

omkostninger. 

For både udenretlig mægling og voldgift gælder, at andre samarbejdsparter eller konkurrenter 

ikke behøver at få kendskab til, at der er en uoverensstemmelse mellem parterne, for i begge 

processer er der ikke pligt til at offentliggøre afgørelsen/forliget. Denne form for 

konfliktløsning er ideel for erhvervslivet, herunder bygge- og anlægsbranchen, idet 

afgørelsen/forliget ikke danner præcedens for efterfølgende afgørelser/forlig, og den enkelte 

virksomhed har ofte ikke en interesse i, at offentligheden har kendskab til eventuelle 

konflikter, som virksomheden er part i, da det kan ødelægge virksomhedens ry og omdømme.  

Da der er flere lighedspunkter mellem udenretlig mægling og voldgift, vil der fremadrettet i 

denne afhandling blive draget analoge sammenligninger mellem voldgift og udenretlig 

mægling.  

5.5 Økonomien i udenretlig mægling og voldgift 

Capacent Epinion har udarbejdet en rapport,97 hvoraf det fremgår, hvad de estimerede 

omkostninger for henholdsvis udenretlig mægling, voldgift og byret er. For både voldgift og 

byret er der indregnet omkostninger til advokatsalær. Der er ikke indregnet advokatsalær i 

omkostningerne til udenretlig mægling, så det kommer ud over, men eftersom at der er afsat 4 

timer til sagsværdi 100.000 og 8 timer til de øvrige sagsværdier, må det vurderes, at 

omkostninger hertil er begrænset, og både omkostninger uden advokatsalær og med 

advokatsalær er indsat i tabellen til sammenligning.  
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 (Capacent Epinion) 
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 Sagsværdi 

 100.000 740.000 5,55 mio. 25,9 mio. 

Udenretlig mægling 11.250 21.000 25.550 45.900 

Udenretlig 

mægling98 

21.250 41.000 45.550 65.900 

Voldgift  60.000 172.950 645.280 2.529.900 

Byret  42.700 123.060 496.180 1.736.800 

Figur 5.1     Egen grafiske fremstillet tabel 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er omkostningerne ved både voldgift og byret væsentligt 

højere end ved mægling. 
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 (Advokat Kompaniet) Priser inkl. Advokatsalær på 2500 kr. pr time 
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Kap 6 Tvangsfuldbyrdelse af udenretlig mæglingsforlig i bygge- og 

anlægsbranchen 

Da udenretlig mægling ikke er reguleret ved lov, og derved som udgangspunkt er omfattet af 

de almindelige aftaleretlige regler, da vil der kort blive set på, hvilke muligheder der er inden 

for aftaleretten i forhold til indgåelse af forlig og eventuelt ugyldighed heraf. 

Herefter vil der være en juridisk analyse af gældende ret for tvangsfuldbyrdelse efter RPL § 

478, som er lovgrundlaget for tvangsfuldbyrdelse. 

Da der ifølge flere forfattere er mulighed for tvangsfuldbyrdelse efter RPL § 270, ved at et 

udenretlig mæglingsforlig får status som retsforlig, vil der er være en analyse af dette 

alternativ til RPL § 478. 

Som beskrevet i afsnit 5.4 er der ligheder mellem voldgift og udenretlig mægling, hvorfor der 

vil ske analog anvendelse af de muligheder, som forefindes for voldgift. Derfor vil der være et 

afsnit om tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser og voldgiftsforlig. 

Da udenretlig mægling ikke er lovreguleret, er der usikkerheder forbundet med anvendelse af 

udenretlig mægling for erhvervsparter i konflikt. Nogle af disse usikkerheder går blandt andet 

på erhvervsparternes retsstilling, ved en konflikt der løses ved udenretlig mægling, og det vil 

derfor kort blive behandlet i kapitlet, inden der ses på nogle af de væsentligste aspekter 

vedrørende parternes retssikkerhed.  

Retssikkerhed er væsentligt i en retsstat, og i forbindelse med indførelsen af voldgiftsloven i 

1972, var der overvejelser og bekymringer vedrørende retssikkerheden, når man nu ville flytte 

muligheden for at løse tvister til et system uden for domstolene. Det er de samme overvejelser 

og bekymringer, der er i forhold til udenretlig mægling, hvorfor der vil blive lagt vægt på 

bekymringerne omkring tvangsfuldbyrdelse af voldgiftssager, i afsnittet om retssikkerhed, for 

at klarlægge nogle af de problematikker der kunne forekomme, såfremt man skulle indføre 

tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig.  

Efterfølgende vil der blive gennemgået andre overvejelser, som der blev gjort i forbindelse 

med indførelsen af voldgiftsloven i 1972, da dette kan danne grundlag for den videre analyse 

af hvilke retlige problemer der kan være ved at indføre en mulighed for tvangsfuldbyrdelse af 

udenretlige mæglingsforlig i dansk lovgivning.  
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Afslutningsvis vil der være en delkonklusion på den juridiske analyse. 

6.1 Aftaleret  

6.1.1 Bindende aftaler 

Som tidligere skrevet i afsnit 1.2, er aftalegrundlaget for udenretlige mæglingsforlig de 

almindelige aftaleretlige regler, hvilket medfører, at aftaleloven (AFTL) § 1 finder anvendelse. I 

AFTL § 1 står der:  

"Tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Reglerne i §§ 2-9 kommer til anvendelse, for 

så vidt ikke andet følger af tilbudet eller svaret eller af handelsbrug eller anden sædvane". 

Ved at tilbud er bindende for afgiver slås løfteprincippet fast,99 idet at løfteprincippet 

indebærer, at tilbudsmodtageren kan støtte ret på tilbudsgiverens erklæring, når tilbuddet er 

kommet til tilbudsmodtagerens kundskab. 

Begrebet tilbud er ikke nærmere defineret i forarbejderne, men der står, at det "henholder sig 

til den almindelige Forstaaelse af Tilbudet som en Erklæring, der maa antages endelig at 

tilsigte at binde den erklærende".100  

Det betyder, at i Danmark er der som udgangspunkt aftalefrihed i kontraktforhold, således at 

parterne frit kan vælge om og til hvad, de vil binde sig jf. AFTL § 1, 1. led. Derved kan parter i en 

mæglingsproces frit vælge, hvad der skal indgå i mæglingsforliget, så længe forliget ikke strider 

mod andre love eller ugyldighedsgrundene, som er reguleret i AFTL.  

6.1.2 Ugyldighedsgrunde 

På trods af at aftaler som udgangspunkt er bindende for parterne, tilbudsgiver og –modtager, 

såfremt de godtager tilbuddet/aftalen, da kan der forekomme ugyldighedsgrunde, som 

ophæver hele eller dele af aftalen. 

Blandt ugyldighedsgrundene findes der simpel og voldelig tvang (AFTL §§ 28 – 29), svig (AFTL § 

30), udnyttelse (AFTL § 31), fejltagelse og vildfarelse (AFTL § 31) samt strid mod almindelig 

hæderlighed (AFTL § 33), som kan synes relevante i forbindelse med indgåelse af en aftale 

mellem to erhvervsparter. Blandt disse ugyldighedsgrunde vurderes det dog kun relevant i 

forbindelse med udenretlig mæglingsforlig mellem erhvervsparter inden for bygge- og 
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 (LFF 1916-11-09 nr 114 Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade Forarbejder, 1916) 
100

 (LFF 1916-11-09 nr 114 Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade Forarbejder, 1916) 
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anlægsbranchen at se på svig og vildfarelse. Det må antages, at der er tale om to 

professionelle parter, og at ugyldighedsgrunde som tvang og udnyttelse ikke vil finde 

anvendelse, og såfremt det sker vil det være i yderst sjældne tilfælde. 

Såfremt en viljeserklæring er fremkaldt ved svig, kan aftalen erklæres ugyldig jf. AFTL § 30,101 

såfremt løftegiver er i ond tro. Når der er tale om vildfarelse/fejlskrift jf. AFTL § 31,102 kan 

aftalen ligeledes erklæres ugyldig, såfremt løftemodtager indså eller burde indse, at der var 

tale om en fejl i aftalen, altså var i ond tro.  

Hele tankegangen bag udenretlig mægling er, at der skal være åbenhed og ærlighed, så der 

kan opbygges en tillid mellem parterne, og så det fremtidige samarbejde kan nå et mere 

ønskværdigt niveau. Med det for øje burde der ikke forekomme svig ved indgåelse af en aftale 

mellem erhvervsparterne.  

Ud over ugyldighedsgrundene kan en aftale også erklæres ugyldig jf. generalklausulen i AFTL § 

36 hvoraf det fremgår;  

"En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid 

med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. 

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens 

indhold og senere indtrufne omstændigheder". 

§ 36 kan anses som en paragraf, der opsamler det, der ikke falder ind under 

ugyldighedsreglerne i AFTL. Forskellen fra disse bestemmelser er, at det beror på en 
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 En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har 
fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands 
side. 
Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om 
omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig 
fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste 
svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen. 
102

 Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende 
indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i 
væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der således er 
udnyttet, ikke bundet ved den af ham afgivne viljeserklæring. 
Stk. 2. Det samme gælder, hvis tredjemand har gjort sig skyldig i et sådant forhold som omtalt i stk. 1 og 
den, til hvem viljeserklæringen er afgivet, indså eller burde indse dette. 
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rimelighedsvurdering, hvorfor domstolene som oftest afholder sig fra at gøre AFTL § 36 

gældende.103 

Når det kommet til tvangsfuldbyrdelse af aftalen, er der intet i AFTL, der giver parterne denne 

mulighed. Loven lægger alene op til, at aftaler indgået på uærligt grundlag, kan tilsidesættes 

helt eller delvist.  

Til trods for at der er en forventning om, at erhvervsparterne, som har indgået en bindende 

aftale, gensidigt overholder aftalen, sker dette ikke altid.  

Hvis en aftale skal tvangsfuldbyrdes, skal der anvendes anden lovgivning end AFTL. Alt efter 

aftalens indhold og form kan parterne have behov for at tvangsfuldbyrde aftalen, men der er 

dog begrænsninger i lovgivningen, og dette berører ligeledes muligheden for 

tvangsfuldbyrdelse af udenretlige forlig ved mægling. 

Mulighederne for tvangsfuldbyrdelse vil blive gennemgået i efterfølgende afsnit. 

6.2 Tvangsfuldbyrdelse 

Tvangsfuldbyrdelse er et resultat af en dom, hvor rekvirenten104 har et krav mod rekvisitus,105 

som til trods for dommen fortsat er modvillig, eller ikke økonomisk er i stand til at efterkomme 

dommen. Her må rekvirenten søge sit krav tvangsfuldbyrdet ved hjælp af fogedretten, som 

kan eksekvere tvangsfuldbyrdelsen af retskrav. Tvangsfuldbyrdelse er en juridisk handling, som 

foretages af fogedretten, såfremt rekvirenten anmoder om dette, jf. RPL § 487, stk. 1; 

"(a)nmodning om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes over for fogedretten". 

For at en dom eller lignende kan gennemtvinges, skal det være eksigibelt, det vil sige, at det 

kan tvangsfuldbyrdes. Det er ikke kun domstolenes afgørelser, der er eksigible, kendelser 

afsagt af andre myndigheder som efter lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, er ligeledes 

eksigible jf. RPL § 478,106 dette vedrører blandt andet udenretlige forlig vedrørende forfalden 

gæld samt andre former for pengegæld. Kendelser afsagt af en voldgiftsret er eksigible efter VL 

§ 38, se afsnit 5.2. Når det kommer til tvangsfuldbyrdelse, er det uden betydning, om 
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 http://sites.gads-forlag.dk/aftaleretten/aftalelovens_paragraf_36.aspx 
104

 (denstoredanske rekvirent) den, der anmoder om at få foretaget udlæg, tvangsauktion, konkurs e.l.  
105

 (denstoredanske rekvisitus) den, som en fogedsag rettes imod, se rekvirent  
106

 (Gomard, 1997, s. 36) 
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voldgiftskendelsen er afsagt af en fast voldgiftsret, som fx den for bygge- og 

anlægsvirksomhed, eller om kendelsen er afsagt af en ad hoc voldgift.  

6.2.1 Gældende ret for tvangsfuldbyrdelse  

I dansk ret er der flere muligheder for tvangsfuldbyrdelse af domme, kendelser og indenretlige 

samt udenretlige forlig. Mulighederne findes i retsplejeloven og i særlovgivning som 

voldgiftsloven. 

Det er domstolen, der fastlægger, om der eksisterer forpligtigelser mellem parterne ved 

afgivelse af en dom, og det er fogedretten, som effektuerer den afsagte dom, såfremt en af 

parterne ikke overholder dommen.107 Voldgiftskendelser afsiges af en voldgiftsret, og jf. 

voldgiftslovens særregler kan kendelser tvangsfuldbyrdes af fogedretten efter de processuelle 

regler i retsplejeloven. 

I analysen af mulighederne for tvangsfuldbyrdelse vil der ses på nedenstående paragraffer i 

den rækkefølge som pilene viser. 

 

6.2.1.1 Tvangsfuldbyrdelse i henhold til RPL § 478 

For at fogedretten kan håndhæve en fordring,108 kræver det, at der er betryggende bevis for 

fordringen. Hvis fordringen er fastslået på betryggende vis, og betingelserne i RPL § 478 er 

opfyldet, kan fordringen tvangsfuldbyrdes efter RPL § 478, idet denne bestemmelse danner 

fundamentet for eksigibiliteten. Bestemmelserne i RPL § 478 er udtømmende og 

præceptive.109  

                                                           
107

 Kistrup, Michael et al, Fogedsager, s. 581 
108

 (denstoredanske fordring) fordring, ret for en eller flere til at kræve, fordre, noget af en eller flere 
andre. I almindelig juridisk sprogbrug betegner fordring det krav, som en person (en fordringshaver eller 
en kreditor) har over for en anden person (den forpligtede eller debitor) om at gøre eller undlade at 
gøre noget.  
109

 (Gomard, 1997, s. 35) 
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RPL § 478, stk. 1, 
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RPL § 478 fastlægger mulighederne for tvangsfuldbyrdelse af pengekrav og andre krav end 

pengekrav, hvilket er de typiske former for krav, der kan være i konflikter mellem 

erhvervsparter. Der vil først blive redegjort for RPL § 478, stk. 4, som vedrører udenretlige 

forlig vedrørende gæld. Herefter vil der blive redegjort for RPL § 478, stk. 1 og 2. 

Udenretlige forlig om forfalden gæld er den mindst komplekse form for konflikt for 

erhvervsparter, såfremt  der er tale om forlig indgået ved udenretlig mægling og 

erhvervsparterne ønsker mulighed for tvangsfuldbyrdelse, eftersom at den er lovreguleret i 

RPL, hvorfor den også vil blive gennemgået først. 

6.2.1.2 RPL § 478, stk. 1, nr. 4 om gæld 

Jf. RPL § 478 stk. 1, nr. 4 fremgår det at;   

"(t)vangsfuldbyrdelse kan ske på baggrund af (…) 4) udenretlige skriftlige forlig om forfalden 

gæld, når det udtrykkeligt er bestemt i forliget, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse". 

Ordvalget om udenretligt skriftlige forlig skal forstås udvidende, som enhver privat aftale 

mellem parter, og forliget/aftalen er omfattet af de almindelige aftaleretlige regler som bl.a. 

Aftaleloven.110 111 Ved ”forfalden gæld” skal forstås frivillige forlig vedrørende gæld samt 

gældsbreve. Udenretlige forlig om andet end betaling af penge, er ikke gældsbreve og vil ikke 

kunne tvangsfuldbyrdes efter denne bestemmelse, det samme gør sig gældende, hvis der ikke 

er tale om forfalden gæld.112 Bestemmelsen skal altså forstås indskrænkende og omfatter kun 

forfalden pengegæld jf. ordlyden i bestemmelsen.113 

Forliget skal være skriftligt, og det skal fremgå udtrykkeligt af forliget, at det er eksigibelt, for 

at det opfylder betingelserne for at kunne tvangsfuldbyrdes jf. U.1973.1014.Ø, hvor der på en 

påtegning på et efterfølgende forlig ikke fremgik en eksigibilitetsklausul eller at klausulen fra 

tidligere forlig skulle finde anvendelse, hvorfor det efterfølgende forlig ikke kunne 

tvangsfuldbyrdes i fogedretten. Jf. U.1958.594.V skal en eksigibilitetsklausul i et forlig være klar 

for at kunne være eksigibel og behøver ikke at indehold RPL § 478, stk. 1, nr. 4's ordvalg.  
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 (Gomard, 1997, s. 53) 
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 Kistrup, Michael et al., Fogedsager, s. 73 
112

 LBKG 2004-09-21 nr. 961, Karnov note 1956 
113

 (Gomard, 1997, s. 56) 
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Så hvis en part inden for bygge- og anlægsbranchen har forfalden gæld til en 

samarbejdspartner, da kan samarbejdspartneren med et skriftligt dokument få 

tvangsfuldbyrdet, at gælden betales, såfremt betingelserne for dokumentet er opfyldt. 

6.2.1.3 RPL § 478 stk. 1, nr. 1 om dom og kendelse 

Jf. § 478, stk. 1 fremgår det at;  

"(t)vangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af (…) 1) domme og kendelser afsagt af domstole 

eller af andre myndigheder, hvis afgørelser efter lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes, 

betalingspåkrav med påtegning efter § 477 e, stk. 2, samt beslutninger om sagsomkostninger 

truffet af de nævnte myndigheder". 

Ved domstole og andre myndigheder forstås der jf. RPL §1; 

”(d)e almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og 

Handelsretten og Tinglysningsretten. 

Stk. 2 Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de almindelige domstole, 

medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov”. 

Ved RPL § 1, stk. 2 skal det forstås at hvis det som for voldgift er lovreguleret i egen lov, VL § 

38; 

”(e)n voldgiftskendelse, der er afsagt her i landet eller i udlandet, har bindende virkning her i 

landet og kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme, 

jf. dog § 39”, 

da kan kendelser afsagt ved voldgift ligeledes tvangsfuldbyrdes på trods af, at det ikke fremgår 

af RPL § 1, stk. 1.  

Fogedretten og skifterettens kendelser er ligeledes eksigible, og fuldbyrdes som oftest af 

retten selv i fortsættelse af afgørelsen.114   

De almindelige domstole jf. RPL § 1, stk. 1 afsiger domme, som enten kan være eksigible eller 

ikke-eksigible.115 Eksigible domme er domme, som klart angiver, hvem der er den berettigede, 
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 Kistrup, Michael et al., Fogedsager, s. 59 
115

 (Andersen J. A., 1997, s. 126 - 127) 
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og hvem der er den forpligtigede,116 endvidere indeholder dommen en konklusion på 

tvisten.117 

Det er ikke alle domme, som er eksigible. Anerkendelsesdomme fastslår en retsstilling mellem 

tvistens involverede parter, men det fremgår ikke af dommen, at den kan tvangsfuldbyrdes. 

Herved vil anerkendelsesdomme ikke være eksigible, idet at der ikke er noget krav at 

tvangsfuldbyrde. 

6.2.1.4 RPL § 478, stk. 1, nr. 2 om indenretlige forlig 

Jf. § 478, stk. 1, nr. 2 fremgår det at;   

"Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af (…) 2) forlig indgået for de under nr. 1 nævnte 

myndigheder samt forlig indgået under vilkårsforhandling i henhold til lov om ægteskabs 

indgåelse og opløsning". 

Indenretlige forlig som er indgået for de almindelige domstole og andre myndigheder, 

vedrører retsforlig og forlig indgået ved retsmægling.118 Der er ikke krav om, at retten skal tage 

del i forliget eller have godkendt forliget, men et indenretligt forlig skal bringe en retssag eller 

en del af en retssag til ophør, for at der kan være tale om et indenretligt forlig.119 Det vil altså 

sige, at parterne har anlagt sag ved en domstol, og i løbet af processen kan parterne vælge at 

indgå i et forlig, som enten fremkommer med deltagelse af retten eller uden deltagelse, 

hvorved der kan være tale om udenretligt forlig. For at der kan blive tale om, at det er et 

indenretligt forlig, skal forliget føres til retsbogen på anmodning af parterne,120 og dette 

bevirker, at forliget får status som indenretligt forlig jf. RPL § 270, stk. 1.121 Af indenretlige 

forlig skal det klart fremgå, hvem der er den berettigede og hvem der er den forpligtigede, 

samt hvad indholdet af forligt vedrører,122 og hvis dette er klart, da er forliget eksigibelt. 

Indenretlige forlig kan tvangsfuldbyrdes, uanset om kravet på forligets tidspunkt var forfalden 

eller ej.123 124 
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 Kistrup, Michael et al., Fogedsager, s. 54  
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 (Werlauff, 2014, s. 453) 
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 (Adrian, Mellem retssag og rundbordssamtale - retsmægling i teori og praksis, 2012, s. 63 og 99) 
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 (Andersen J. A., 1997, s. 131) 
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 Kistrup, Michael et al., Fogedsager, s. 68 
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 (Werlauff, 2014, s. 463) 
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 Kistrup, Michael et al., Fogedsager, s. 67 
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 (Gomard, 1997, s. 54) 
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 (Adrian, Mellem retssag og rundbordssamtale - retsmægling i teori og praksis, 2012, s. 99) 
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6.2.1.5 Udenretlige forligs mulighed for at opnå status som retsforlig  

I følge Vibeke Vindeløv, Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen kan udenretlige forlig blive 

tilført retsbogen, og derved opnå status som et retsforlig jf. RPL § 270, stk. 1,  

"(i)ndgåede forlig indføres i retsbogen", 

og herved kan et udenretligt forlig tvangsfuldbyrdes.125 126 RPL § 270, stk. 1 hører under RPL 

kap. 26, §§ 268 - 270 om "Forligsmægling", og jf. RPL § 268, stk. 1,  

"(i) alle borgerlige domssager i første instans mægler retten forlig," 

fremgår det, at der kan mægles forlig for anlagte sager, men ikke udenretlige sager.  

Jf. RPL § 270, stk. 1 fremgår det, at indgåede forlig kan indføres i retsbogen, men eftersom RPL 

§ 270, stk. 1 er en del af kap. 26 om forligsmægling, som foregår ved domstolene, da er der 

ikke tale om udenretlige forlig. For at udenretlige mæglingsforlig kan anvende RPL § 270, stk. 

1, må der være tale om en udvidende fortolkning af kap. 26, som ikke synes at finde 

berettigelse, eftersom at et udenretligt mæglingsforlig i sagens natur ikke er et indenretligt 

forlig. 

Såfremt det skulle kunne lade sig gøre at få et udenretligt mæglingsforlig tvangsfuldbyrdet jf. 

RPL § 270, stk. 1, da må parterne skulle anlægge sag ved domstolen og forsøge at få det 

udenretlige mæglingsforlig ført til dom, enten som en dom eller som et indgået forlig ved 

domstolene, altså et retsforlig. Dette ville efterfølgende kunne indføres i retsbogen jf. RPL § 

270, stk. 1.  

Som beskrevet i afsnit 2.2, så behandler domstolene kun den retlige del af en konflikt, nemlig 

tvisten, hvorimod et udenretligt mæglingsforlig kan behandle hele konflikten. Såfremt at et 

mæglingsforlig vedrører mere end den retlige tvist, da vil denne del af mæglingsforliget ikke 

forventes at kunne indgå i en dom eller et retsforlig, såfremt man ønskede mæglingsforliget 

tvangsfuldbyrdet efter RPL § 270, stk. 1.  

Det må derfor vurderes som værende yderst tvivlsomt, at RPL § 270, stk. 1 kan anvendes til, at 

et udenretligt mæglingsforlig kan opnå status som et retsforlig og derved tvangsfuldbyrdes.  
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6.2.2 Udenretlige mæglingsforligs mulighed for tvangsfuldbyrdelse 

Af ovenstående analyse af muligheder for tvangsfuldbyrdelse kan det konstateres, at 

udenretlige mæglingsforlig er i en vanskelig position i forhold til muligheden for 

tvangsfuldbyrdelse. Eneste overbevisende mulighed for tvangsfuldbyrdelse af udenretlige 

mæglingsforlig vil være udenretlig forlig vedrørende forfalden gæld jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 4.   

Hvis en part i en udenretlig mægling efterfølgende oplever, at den anden part ikke opfylder det 

udenretlige mæglingsforlig, da er det begrænset, hvilke muligheder parten har for at få det 

udenretlige mæglingsforlig gennemført. Den sikreste måde vil være at anlægge sag ved 

voldgift, som er den konfliktløsningsmetode, som bygge- og anlægsbranchen typisk anvender. 

Herved vil erhvervsparten kunne få, såfremt sagen falder ud til med vedkommendes fordel, en 

kendelse, som efterfølgende kan tvangsfuldbyrdes af fogedretten, hvis den anden erhvervspart 

fortsat ikke opfylder kendelsen. 

Uden reel mulighed for at kunne få tvangsfuldbyrdet udenretlige mæglingsforlig, udvandes 

potentialet i udenretlig mægling. Hvorfor skulle erhvervsparter indgå i et udenretligt 

mæglingsforløb, hvis de alligevel ved efterfølgende uoverensstemmelse om det udenretlige 

mæglingsforlig er nødt til at anlægge voldgiftssag? De fordele som der kan være ved at vælge 

udenretlig mægling, kan opleves som, ikke at opveje de ulemper, der følger af 

begrænsningerne i muligheden for håndhævelse af det udenretlige mæglingsforlig.    

6.2.2.1. Tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser og voldgiftsforlig 

I forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en voldgiftskendelse er det uden betydning, om 

kendelsen er truffet ved institutionel voldgift eller ved ad hoc voldgift, idet at VL § 38, stk. 1 

fastlægger, at en voldgiftskendelse afsagt i Danmark har bindende virkning, og kan 

tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. En 

voldgiftskendelse kan altså ikke tvangsfuldbyrdes efter RPL § 478, da der ikke er tale om en 

domstol eller en myndighed, men tvangsfuldbyrdelsen er som nævnt reguleret i VL § 38, stk. 1. 

For at tvangsfuldbyrdelsen kan finde sted, skal rekvirenten dokumentere voldgiftskendelsen 

ved udskrift af voldgiftskendelsen jf. VL § 38, stk. 2. 

Jf. VL. § 39 er fogedrettens muligheder for at nægte tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser 

begrænset til de oplistede forhold i VL § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, som vedrører processuelle 

foranstaltninger.  
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"Anerkendelse eller fuldbyrdelse af en voldgiftskendelse, der er afsagt her i landet eller i 

udlandet, kan kun nægtes, såfremt 

1) den part, mod hvem voldgiftskendelsen påberåbes, anmoder om det og godtgør, 

a) at en af parterne i voldgiftsaftalen manglede retlig handleevne efter loven i det land, hvori 

denne havde bopæl ved aftalens indgåelse, eller at voldgiftsaftalen er ugyldig efter den lov, 

som parterne har vedtaget for den, eller i mangel af en sådan vedtagelse efter loven i det land, 

hvor voldgiftskendelsen er afsagt, 

b) at den part, mod hvem voldgiftskendelsen påberåbes, ikke fik behørig meddelelse om 

udpegningen af en voldgiftsdommer eller om voldgiftssagens behandling eller af andre grunde 

var ude af stand til at fremføre sin sag, 

c) at voldgiftskendelsen behandler en tvist, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen, eller afgør 

spørgsmål, som falder uden for voldgiftsaftalen, 

d) at voldgiftsrettens sammensætning eller voldgiftssagens behandling ikke var i 

overensstemmelse med parternes aftale eller med loven i det land, hvor voldgiften fandt sted, 

eller 

e) at voldgiftskendelsen endnu ikke er blevet bindende for parterne eller er blevet tilsidesat 

eller suspenderet af en domstol i det land, hvor den er afsagt, eller efter hvis ret den er afsagt, 

eller 

2) retten finder, 

a) at tvisten efter dansk ret efter sin art ikke kan afgøres ved voldgift, eller 

b) at anerkendelsen eller fuldbyrdelsen vil være åbenbart uforenelig med landets retsorden". 

Derved skal fogedretten, som udgangspunkt, fortsat anerkende det materielle i kendelsen. Se 

blandt andet U.1988.97.Ø hvor Østre Landsret underkendte voldgiftskendelsen, idet at det 

blev vurderet, at sammensætningen af voldgiftsretten ikke var sket på betryggende vis af 

lauget, til trods for at voldgiftsretten var nedsat efter laugets regelsæt. Voldgiftsretten havde 

ikke efter Østre Landsrets vurdering den fornødne upartiskhed jf. VL § 7, stk. 2 i lov af 1972. 

Samme konklusion kom Vestre Landsret frem til i U.1990.851.V, hvor voldgiftskendelsen ikke 

indeholdt en økonomisk redegørelse, hvorved kendelsen ansås for at lide af mangler, så 
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kendelsen ikke var bindende for parterne jf. VL § 7, nr. 2 i lov af 1972. I begge sager er det det 

rent processuelle, som fogedretten har taget stilling til og ikke det materielle i sagen, dette var 

tidligere reguleret i DL 1-6-1, og er nu blot praksis på området. 

Såfremt parterne vælger at afslutte sagen ved voldgiftsforlig, da er det ikke muligt at 

tvangsfuldbyrde forliget, med mindre der er tale om pengekrav. Voldgiftsforlig er ikke eksigible 

efter VL § 38, stk. 1, og da voldgiftsforlig ikke er indenretlige forlig finder RPL § 478, stk. 1, nr. 2 

ikke anvendelse, hvorfor voldgiftsforlig kun er eksigible efter RPL § 478, stk. 1, nr. 4, såfremt 

forliget måtte vedrører gæld, som var forfalden på forligsaftalens indgåelsestidspunkt. Ønsker 

parterne øvrige voldgiftforlig tvangsfuldbyrdet, er den eneste mulighed at anlægge en 

voldgiftssag og få forliget afsagt som en kendelse. 

Før voldgiftsloven af 1972 var voldgiftskendelser ikke eksigible, og såfremt det var nødvendigt 

at få en voldgiftskendelse tvangsfuldbyrdet, krævede det, at der blev anlagt sag ved 

domstolen, som afsagde dom, der svarede til voldgiftskendelsen.127 Med dommen i hånden var 

det efterfølgende muligt at få dommen tvangsfuldbyrdet ved fogedretten. 

I følge Anders Ørgaard er det sjældent, at det er nødvendigt at tvangsfuldbyrde 

voldgiftskendelser, idet at erhvervsparterne ofte opfylder sagen frivilligt. Hvis 

uoverensstemmelsen ikke opfyldes, er det ofte grundet manglende betalingsevne, og da er det 

skifteretten, som behandler eventuel betalingsstandsning eller konkursbegæring. Til trods for 

at tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser foregår i begrænset omfang, er muligheden for 

tvangsfuldbyrdelse et vigtigt pressionsmiddel over for den "tabende part".128   

6.3 Retssikkerhed 

Retssikkerhed er et begreb, som anvendes til at beskrive den retlige regulering, som sikrer 

borgernes rettigheder.129 Blandt disse rettigheder anses en uafhængig og upartisk dømmende 

myndighed samt ligebehandling af parterne for de væsentligste at implementere i lovgivning, 

når det kommer til behandling af sager ved voldgift.130 Dette skyldes, at voldgiftskendelsen kan 

tvangsfuldbyrdes ved fogedretten, og at det ikke er muligt at appellere kendelsen til højere 

instans. Spørgsmålet om ugyldighed og habilitet har også væsentlig betydning, når det 
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kommer til afgørelse af kendelser, således at parterne opnår den retsmæssige sikkerhed, der 

er nødvendigt for at sikre et troværdigt dansk retssystem.   

Disse problematikker blev belyst, da der skulle indføres en ny voldgiftslov i 2008, og 

problematikkerne vil til dels kunne sættes over for de retssikkerhedsmæssige bekymringer, der 

kan være vedrørende udenretlig mægling og tvangsfuldbyrdelse af disse sager. Udenretlig 

mægling er ligeledes en proces, hvor parterne i fællesskab beslutter, hvem mægler skal være, 

som i voldgift. Mægler skal ikke nødvendigvis have en juridisk uddannelse og ydermere er 

udenretlig mægling ligesom voldgift en konfliktløsningsmetode, der foregår uden for de 

danske domstole. De institutionelle regler for voldgift har dog været anset for at være af en så 

høj standard, at dette ikke ville være at anse for en bekymring, og det burde ikke kunne skabe 

retssikkerhedsmæssige problemer.131 Disse regelsæt ville der ligeledes kunne tages 

udgangspunkt i ved udformning af eventuelle regler vedrørende udenretlig mægling eller 

lovgivning herom.  

6.4.1 Inhabilitet og upartiskhed  

RPL § 60 indeholder regler om inhabilitet for personer, som virker inden for retsplejen. Jf. RPL 

§ 60, stk. 1 må ingen handle i en sag, såfremt at vedkommende har en part i sagen, er 

beslægtet med parter i sagen, eller har handlet i sagen på et tidligere stadie fx i en skønssag, 

som sidenhen er blevet til en sag anlagt ved domstolene.    

Inhabilitet er beslægtet med upartiskhed, som vil sige, at man ikke er forudindtaget eller 

favoriserer den ene part frem for den anden. Det betyder også, at når man er upartisk, så lader 

man ikke afgørelsen påvirke af parternes status, eller om man føler empati for en af parterne. 

At være upartisk medfører, at parterne behandles på en ret og rimelige måde, som overholder 

lov og normer.132  

I udenretlig mægling skal mægler ligeledes, agerer uafhængig og upartisk. Mægler bør som 

udgangspunkt ikke have relation til nogle af parterne forud for mæglingen, men det hænder, 

at den ene part har gode erfaringer med en bestemt mægler, og derfor forslår vedkommende 

mægler. Eftersom mægler ikke dømmer i en sag, men faciliterer processen, kan mægler have 

faciliteret tidligere mæglingsprocesser, men så længe mægler ikke er inhabil og er upartisk og 

uafhængig, og parterne er enige herom kan mægler anvendes.    
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6.4.2 Lighedsprincip 

Lighedsprincippet medfører, at lige sager skal behandles ens og forskellige sager skal 

behandles forskelligt. Endvidere ligger der i princippet, at alle skal behandles lige for loven.133 

Dette medfører, at offentlige myndigheder ikke må behandle ensartede situationer forskelligt, 

medmindre det er objektivt begrundet.  

Når dommere dømmer ved domstolene, da kan dommerne se, om der er retspraksis, som 

danner grundlag for udfaldet af den konkrete sag. Hvis der er en dom på en tilsvarende sag, da 

skal udfaldet af den konkrete dom medfører, at den nye sag får samme resultat. Hvis der er 

forskel på den konkrete sag og retspraksis, da skal afgørelsen afspejle denne forskel.  

Ved voldgift er der som udgangspunkt ikke den åbenhed, som der er ved domstolene. Til trods 

for dette har det været muligt at bevare voldgift med muligheden for, at lighedsprincippet ikke 

overholdes. Voldgift er ikke en offentlig myndighed, og derved ikke pålagt at overholde 

princippet, men da der skal træffes afgørelse, som ikke kan ankes, bør almindelige 

retsgrundsætninger overholdes.  

6.4.3 Kontradiktionsprincippet 

Udenretlig mægling er en frivillig konfliktløsningsmetode, og som tidligere nævnt skal parterne  

i fællesskab komme frem til et forlig. Dette bevirker, at ud over overholdelse af 

ligebehandlingsprincippet samt at mægler skal være upartisk og uafhængig, er det vigtigt for 

erhvervsparterne, at der sker overholdelse af kontradiktionsprincippet. 

Kontradiktionsprincippet betyder, "at en part har adgang til at gøre sig bekendt med alt 

skriftligt og mundtligt materiale, som indgår i grundlaget for afgørelsen, og til at kommentere 

dette. Princippet er udtryk for, at ingen afgørelse må træffes uden høring af parterne".134 

Dette stemmer overens med vigtigheden for parterne i, at kunne være i stand til at dele alle 

oplysninger under mæglingsprocessen. Det er ikke kun fortroligheden, som er væsentlig for, at 

parterne er villige til at dele oplysninger, men offentliggørelse af modpartens oplysninger 

spiller også en stor rolle. Kontradiktionsprincippet er også et udtryk for, at begge parter høres 

forinden en afgørelse, hvilket stemmer overens med essensen af udenretlig mægling, da det er 

en aftale der træffes på fælles grundlag og til fælles bedste, og ikke kan træffes med blot den 

ene af parterne. 
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6.4.4. Fortrolighed 

Et væsentligt element inden for retssikkerheden er fortrolighed mellem advokat og klient, og 

foruden at det er i klientens interesse, er det også af samfundsmæssig betydning, at der er 

fortrolighed, hvilket er understreget ved, at der er regulering på området og advokatetiske 

regler som understøtter reguleringen.135 

Når erhvervsparter har en konflikt, som skal løses ved udenretlig mægling, da er det væsentligt 

for parterne, at der er fortrolighed til mægler, og at denne fortrolighed indebærer, at mægler 

har tavshedspligt og kan vidneudelukkes.136 Hvis den udenretlige mægling mislykkes og der 

anlægges sag, da vil mægler uden vidneudelukkelse og tavshedspligt kunne pålægges at 

vidne.137  

Der er i dansk ret ikke hjemmel til at vidneudelukke udenretlige mæglere, og derved skal 

parterne være opmærksomme på, at der er usikkerhed om mæglers fortrolighed, såfremt en 

konflikt ikke bliver forliget ved udenretlig mægling.138 

6.5 Overvejelser ved indførelse af voldgiftslov i 1972 

Tilbage ved indførelsen af den første voldgiftslov var der betænkeligheder, når det kom til 

muligheden for tvangsfuldbyrdelse af voldgiftssager, for hvad med retssikkerheden der under 

normale omstændigheder, ved sager i domstolen, gjorde sig gældende. Disse 

retssikkerhedsmæssige regler ville ikke have samme virkning for voldgiftsretterne som for 

domstolene og de øvrige myndigheder, så hvorledes skulle disse garantier fortsat kunne sikre 

vores retsstat? I Betænkning vedrørende lovgivning om voldgift af nr. 414, 1966 tog man 

stilling til denne problematik, og vurderede, at såfremt sagerne skulle kunne tvangsfuldbyrdes, 

så måtte Fogedretten have ret til, at kunne tage stilling til det processuelle i voldgiftssagen og 

sikre, at begge parters sag var blevet behandlet på retfærdig vis. 

Det blev i forlængelse af og med udgangspunkt i betænkningen efterfølgende til den historiske 

Lov om Voldgift af 1972, med regulering om tvangsfuldbyrdelse i lovens § 9, hvoraf det 

fremgik, at danske voldgiftskendelser skal kunne tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler. 

Hvorfor bestemmelsen ikke er blevet implementeret i RPL § 478, synes der ikke at være taget 

stilling til i betænkningen, men det kunne dog udledes, at en af årsagerne kunne være at holde 
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det udenretlige og det indenretlige adskilt. Der er dog den undtagelse, at der i RPL § 478, stk. 

1, nr. 4 er mulighed for at tvangsfuldbyrde udenretlige forlig som vedrører gæld, og herunder 

må voldgiftsforlig vedrørende gæld være omfattet. Forfalden gæld er dog så konkret et krav 

samt beviseligt, at her må det vurderes, at eventuelle retssikkerhedsmæssige problematikker 

ikke ville gøre sig gældende. 

I forbindelse med overvejelserne om at indføre en voldgiftslov i Danmark i 1972 så udvalget 

bag betænkning til de skandinaviske nabolande Norge, Sverige og Finland. Udvalget kunne 

konstatere, at der i nabolandene ikke var krav til eksekution af voldgiftskendelser. Endvidere 

konstaterede udvalget, at da der er forskel på de processuelle regler landene imellem, var der 

ingen interesse i at redegøre for reglerne. Udvalget så ikke en gang på de danske processuelle 

regler i sammenhæng med eksigibilitet og voldgift.139 

Hele tankesætte bag voldgift forud for at der blev indført lovgivning i 1972, var, at voldgift blev 

anvendt for at offentligheden ikke skulle få kundskab til sagen og voldgiftssagens udfald, og 

dette i sig selv måtte være et incitament for, at forliget frivilligt blev opfyldt. Hvis det endelig 

skulle ske, at en part ikke opfyldte forliget, da kunne sagen anlægges ved en domstol, og 

domstolen foretog da en prøvelse af om der havde været behørig sagsbehandling, og undlod 

at realitetsbedømme sagen jf. Danske Lov 1-6-1.140  

Udvalget så dog betænkeligheder ved, at der ikke var mulighed for hurtig tvangsfuldbyrdelse. 

Den tabende part kunne misbruge det eksisterende system til at trække sagen i langdrag ved 

ikke at overholde forliget. Omvendt skulle den tabende part have sikkerhed for, at 

voldgiftskendelser kunne tilsidesættes, såfremt der var formelle fejl, eller at kendelsen stred 

mod ufravigelige retsgrundsætninger.141 Da en voldgiftskendelse ikke var afsagt af en dommer 

ved en domstol, kunne en voldgiftskendelse ikke sidestilles med en dom, men udvalget 

foreslog, at fogedretten, som allerede den gang foretog tvangsfuldbyrdelse, skulle have 

mulighed for at "påkende alle indsigelser mod kendelses gyldighed".142 Såfremt det ikke var 

muligt at forkaste indsigelserne, da måtte fogedretten henvise til almindelig rettergang.   

Til trods for at der har været betænkeligheder vedrørende retssikkerheden i forbindelse med 

indføring af lov om voldgift i 1972, vurderede udvalget, at hensynene der talte for voldgift, var 
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så tungtvejende, at retstvister skulle kunne afgøres ved voldgift, men der skulle være garanti 

for, at afgørelserne ville være saglige og upartiske.143  

Som skrevet tidligere blev der i VL af 1972 § 9 indsat en bestemmelse om eksigibilitet af 

voldgiftskendelser, og en begrundelse herfor var, at det måtte antages, at muligheden for 

eksigibilitet ville være et væsentligt bidrag til at gøre voldgiftsinstituttet mere effektivt.144     

6.6 Delkonklusion 

6.6.1 Hvad er det retlige problem ved at indsætte udenretlig mægling i RPL § 478? 

Som det fremgår af den tidligere analyse så giver RPL § 478, stk. 1, nr. 4 mulighed for at 

tvangsfuldbyrde udenretlige forlig om forfalden gæld. Endvidere er det muligt, at 

tvangsfuldbyrde domme og kendelser afsagt af domstole eller andre myndigheder, hvis 

afgørelser kan tvangsfuldbyrdes jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 1. På nuværende tidspunkt er der ikke 

grundlag i RPL § 478 for tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig, som ikke vedrører 

forlig om forfalden gæld, og som analysen af voldgiftloven har vist, så har lovgivere valgt ikke 

at muliggøre tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser via RPL § 478. Voldgiftskendelser 

tvangsfuldbyrdes jf. VL § 38, men VL § 38 giver ikke mulighed for at tvangsfuldbyrde 

voldgiftsforlig. Voldgiftsforlig havner ligesom udenretlige mæglingsforlig imellem to stole, og 

kan kun tvangsfuldbyrdes, såfremt der opnås en kendelse af mæglingsforliget via en domstol 

og for voldgift via voldgiftsretten. 

Udenretlig mægling og voldgift har det tilfælles, at de begge er en alternativ 

konfliktløsningsmetode, som foregår uden for domstolenes regi. For voldgift kan afgørelsen 

bestå af en kendelse eller et forlig, og for udenretlig mægling er der tale om et forlig mellem 

parterne. Både voldgift og udenretlig mægling foregår på baggrund af en frivillig aftale om 

konfliktløsningsmetoden, men når en erhvervspart har tilvalgt voldgift, bliver det videre forløb 

bindende for parterne. Udenretlig mægling er frivillig i hele processen, hvorved parterne kan 

komme frem til, at de ikke kan blive enige om et forlig, og efterfølgende anlægge retssag eller 

sag ved voldgiftretten. Til trods for frivilligheden ved voldgift er den kendelse voldgiftsretten 

kommer frem til endelig, og kendelsen kan ikke ankes. Såfremt en af parterne er uenige i 

kendelsen, kan der udelukkende ske prøvelse af det processuelle i sagen.  
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Det der særligt adskiller udenretlig mægling fra voldgift, er, at der i udenretlig mægling kan 

indgås et udenretligt mæglingsforlig, hvorimod der i voldgift kan afsiges en kendelse, der kan 

indgås forlig, som skrives ind som en kendelse eller der kan indgås forlig, som vil have samme 

retsstatus som udenretlige mæglingsforlig.  

De forlig som kan tvangsfuldbyrdes, er indenretlige forlig, det vil sige forlig, som er ført til 

retsbogen i forbindelse med afslutning af en sag anlagt ved en domstol jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 

2. Udenretlige mæglingsforlig kan ikke føres til retsbogen i forbindelse med at afslutte en sag 

ved domstolen, idet at udenretlige mæglingsforlig som udgangspunkt ikke vedrører en 

domstolsanlagt sag.  

Udenretlig mægling og voldgift har begge nogle retssikkerhedsmæssige udfordringer, idet at 

sager ved de to konfliktløsningsmetoder begge er skabt med baggrund i en hemmeligholdelse 

af sagen for omverdenen. I og med at sagen foregår bag lukkede døre, og der ikke er en formel 

procedurer for afholdelse af udenretlig mægling, og der kan være mangel på formel 

procedurer for voldgift, da kan der stilles spørgsmål ved, om retssamfundet kan vide sig sikker 

på, at almindelige retssikkerhedsprincipper overholdes. Men eftersom det juridisk har været 

muligt at anerkende problematikken i voldgift, burde det være muligt, at mægling kunne få 

den samme anerkendelse.  

I det danske retssystem er lighedsprincippet et vigtigt princip og i og med, at udenretlig 

mægling foregår bag lukkede døre, og resultatet af et udenretligt mæglingsforlig ikke er 

offentligt tilgængeligt, da vil man kunne så begrundet tvivl om, hvorvidt det er muligt for 

udenretlig mægling at overholde lighedsprincippet. Men i udenretligmægling skal mægler ikke 

træffe en afgørelse, og parterne skal gå fra mæglingsprocessen med en aftale, som er baseret 

på det konkrete problem, og derved burde lighedsprincippet ikke volde vanskeligheder for 

udenretlig mægling.   

Foruden lighedsprincippet skal kontradiktionsprincippet overholdes i dansk ret. 

Kontradiktionsprincippet skal sikre, at parterne høres forud for en afgørelse, og selvom at der 

ikke skal træffes en afgørelse i en mæglingsproces, så skal princippet stadig overholdes, hvis et 

udenretligt mæglingsforlig skal have en høj grad af validitet set fra en retssystems synspunkt. 

Så som beskrevet i kapitel 2 så er det væsentligt i mæglingsprocessen, at begge parter får 

mulighed for at fremlægge deres oplevelse og synspunkter vedrørende konflikten, og herved 

bør kontradiktionsprincippet kunne overholdes. 
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Sidst men ikke mindst skal princippet om habilitet og upartiskhed overholdes. Ved domstole 

sikres dette ved, at der er en dommer, og at der i retsplejeloven er regulering, der sikrer, at 

dommeren vurderer, om vedkommende som dommer er upartisk og kan overholde 

habilitetsprincippet. Mæglere er ikke nødvendigvis uddannet dommere, eftersom der ikke er 

krav til en mæglers uddannelse, når det kommer til udenretlig mægling. Det ligger dog i det 

uskrevne regelsæt for mægling, at mægler skal sikre sig, at vedkommende kan overholde 

habilitetsprincippet, og at mægler vil agere upartisk i sin faciliterende tilgang til mæglingen.  

Ud fra ovenstående er det ikke retssikkerheden, der volder de store problemer ved at indsætte 

udenretlig mægling i RPL § 478, eftersom det ikke synes berettiget. Det væsentligste problem 

der synes at være med udenretlig mægling, er det faktum, at det ikke er indenretligt og altså 

ikke foregår i domstols regi. Betænkningen om voldgift fra 1966 havde bekymringspunkter 

vedrørende at indføre lovgivning for voldgift, men efter overvejelser og analyse af Danmarks 

nærmeste og sammenlignelige retsnaboer, kom udvalget frem til en anbefaling af voldgift med 

mulighed for tvangsfuldbyrdelse. Tvangsfuldbyrdelse bliver fortsat reguleret ved 

voldgiftsloven. Det er særlig det, at voldgift ikke bliver reguleret af retsplejeloven, som må 

formodes at vanskeliggøre, at udenretlig mægling kan reguleres af retsplejeloven.  

Udenretlig mægling er på mange måder i samme situation, som voldgift var i, før reguleringen i 

1972 blev indført. Forlig ved udenretlig mægling er en frivillig aftale mellem parterne, og det 

kan diskuteres om, hvorvidt en frivillig aftale skal kunne tvangsfuldbyrdes, hvis aftalen ikke 

overholdes, for der kan argumenteres for, at det udenretlige mæglingsforlig ikke er forhandlet 

ordentligt på plads, og såfremt det ikke ikke overholdes, da må parterne mødes i en ny 

mæglingsproces og prøve at finde frem til et mere tilfredsstillende udenretligt mæglingsforlig.   

Et andet argument kan være, at parterne ikke har interesse i at forhandle sig frem til et 

tilfredsstillende endeligt udenretligt mæglingsforlig , og ikke har incitament til at holde den 

aftale de er kommet frem til, da der ingen retlige konsekvenser er ved ikke at overholde 

mæglingsforliget. Den eneste mulighed for at komme til et resultat der kan tvangsfuldbyrdes, 

er, at sagen efterfølgende kan blive taget for domstolene eller voldgift. Når en part kan have 

formodning for, at vedkommende vil tabe i en voldgift, da kan vedkommende vælge udenretlig 

mægling, idet der ikke er incitament til at overholde mæglingsforliget, da forliget ikke kan 

tvangsfuldbyrdes. Herved vil parten kunne udsætte en voldgiftssag og derved vinde tid. Det 

bliver en måde at udnyttet systemet på. Den part som har en begrundet forventning om, at 

sagen vil falde ud til vedkommendes side, har heller ikke incitamenter til at indgå i 
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mæglingsforløbet, hvis de har formodning om at modparten vil løbe fra løftet, og forliget ikke 

kan eksekveres. Det der skal løfte mæglingsprocessen, er den gensidige tillid og ønsket om at 

bevare relationen, men er det ikke til stede, eller sker der ændringer i omverden, som har 

indflydelse på det udenretlige mæglingsforlig, da kan ønsket om en fremtidig relation miste sin 

værdi, og den udenretlige mægling mister sin berettigelse.  Denne udnyttelse af systemet taler 

bestemt ikke for anerkendelse af udenretlig mægling i det danske konfliktløsningssystem. 

Da de nuværende juridiske forhold kan mindske interessen for erhvervsparter til at anvende 

udenretlig mægling som konfliktløsningsmetode, vil der efterfølgende i afhandlingen blive set 

på, om der er økonomiske overvejelser, som taler for, at der bør ske lovregulering om 

udenretlig mægling i dansk ret. 
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Kap 7 Spilteori 

I nærværende kapitel vil der blive set på, hvilken effekt incitamenter samt lovregulering kan 

have på parternes valg af konfliktløsningsmetode samt adfærd i relationen til hinanden. 

Indledningsvist vil der være en gennemgang af spilteori, og hvorledes spilteori kan sættes over 

for problematikken i afhandlingen. Her vil blive gennemgået det teoretiske aspekt bag 

spilteori, og der vil blive set på det klassiske spil prisoner's dilemma. 

Problematikken vil blive belyst ved hjælp af prisoner's dilemma, da dette er et spil, hvor 

parterne ikke har mulighed for at kommunikere om deres valg af løsning. Der er tale om et 

one-shot spil, og parterne når ikke frem til den mest optimale løsning, da deres valg går på, 

hvad der er den bedste løsning for den enkelte, givet hvad modparten vælger. Dette kan 

sidestilles med, at erhvervsparter inden for bygge- og anlægsbranchen vælger at løse 

konflikten ved voldgift, hvor det må antages, at parterne er nået til et stadie i konflikten, hvor 

de ikke længere er i stand til at kommunikere, og al kommunikation foregår mellem parternes 

advokater, som går efter et resultat, der sikrer det bedste resultat for deres klient frem for det 

fælles bedste. Efter den teoretiske gennemgang af prioner's dilemma skal spillet sættes i 

forhold til, om parterne samarbejder eller ej, og derfor vil matrixen for at overskueliggøre 

analysen gå på samarbejde/ikke samarbejde. 

Afslutningsvis vil dette blive sat i perspektiv i forhold til problematikken om at skabe 

incitament for erhvervsparter inden for bygge- og anlægsbranchen til at vælge udenretlig 

mægling som konfliktløsningsmetode. 

Herefter vil kapitlet blive afsluttet med en delkonklusion. 

7.1 Spilteori 

Spilteori anvendes til at analysere interaktion mellem rationelle parter, som agerer ud fra et 

strategisk tankesæt,145 samt analysere hvordan deres handlinger kan påvirke hinandens 

forventede payoff. De basale elementer i et spil er spillerne, handlingerne og spillernes valg 

truffet på baggrund af de strategier, der er i spillet. Dette er fælles for alle typer af spil inden 

for spilteorien. 

I økonomisk terminologi er en kontrakt mellem to erhvervsparter en strategisk situation, idet 

begge parter er afhængige af hinandens valg og handlinger, som påvirker den enkelte samt det 
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samlede payoff. Det juridiske perspektiv i kontrakten er, at parterne gennem kontrakten har 

forpligtelser overfor hinanden, som skal opfyldes.146 

Spilteori består af mange forskellige spil, der alle tager afsæt i enten formen matrix eller 

spiltræ. 

Mange spil er såkaldte one-shot spil og spilles kun én gang, men et realistisk perspektiv for 

denne afhandling er dog at se på gentagne spil, da en kontrakt mellem erhvervsparter, som 

oftest kan genforhandles, såfremt ændringer eller komplikationer måtte opstå undervejs. Ved 

at benytte gentagne spil kan der altså tages afsæt i at fremme den relationelle adfærd mellem 

parterne og sikre et fortsat samarbejde.  

For parter inden for bygge- og anlægsbranchen har det betydning, at relationen består, da 

parterne er gensidigt afhængige af hinanden i forbindelse med projektet, og der er 

overvejende risiko for, at et projekt kan blive sat på standby, hvis relationen lider skade. 

Ydermere har omdømme en stor betydning for bygge- og anlægsbranchen, og dette kan 

påvirkes i negativ retning, såfremt der ikke udvises en relationel adfærd i et kontraktforhold, 

og ved gentagne spil er det muligt at skabe incitament for parterne til at blive i denne 

adfærdscirkel. 

Såfremt den ene part vælger at afvige fra samarbejdet, kan modparten teoretisk set ”straffe” 

modparten ved den såkaldte grim trigger strategi, som vil blive gennemgået nedenfor i afsnit 

7.5.2.1. Ud fra den rene mikro økonomiske teori agerer parterne økonomisk rationelt hvorfor 

ovenstående strategi kan blive aktuel, men i et retssamfund som Danmark agerer parterne 

også ud fra den lovgivning, der forefindes på et givent område, og en sådan regulering kan 

påvirke parternes valg, hvorved lovgivning kan påvirke udfaldet i et givent spil. Det er altså 

muligt for lovgiver at adfærdsregulere gennem lovregulering. 

I analysen er det en forudsætning, at kontrakter er ukomplette, og dette er givet ud fra den 

antagelse, at de kontraherende parter ikke kan forudsige alle fremtidige begivenheder, og 

dermed tage højde for alle fremtidige uforudsete hændelser i deres kontrakt. Grundet de 

ukomplette kontrakter kan parterne komme i en konflikt, som de skal have hjælp til at løse, 

hvilket kunne ske ved alternative konfliktløsningsmetode denretlig mægling, og det er i dette, 

at der tages afsæt for den følgende analyse.  
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7.2 Nash ligevægt 

Nash ligevægten (Nash EQ) er en ligevægt, hvor ingen af parterne har incitament til at ændre 

strategi, så længe modparten fastholder sin egen147, og Nash ligevægten er den mest anvendte 

løsning i de strategiske spil.148 I denne ligevægt vælger parternes deres dominerende strategi 

givet modpartens valg af strategi. 

7.3 Pareto optimalitet 

Pareto kriteriet går ud på, at det ikke er muligt at finde en løsning, der stiller den ene part 

bedre uden, at den anden da vil stilles ringere.149  

Kan parterne rykke fra en løsning til en anden løsning, der stiller den ene part bedre uden, at 

modparten stilles ringere, er der tale om en pareto forbedring.150 

For illustration, se figur 7.1, som vil blive gennemgået nedenfor. 

 

Figur 7.1            (Erling Eide og Endre Stavang, 2008, s. 109) 

Af ovenstående graf skal det antages, at vi har at gøre med to individer, A og B, hvis nytte 

måles langs de to akser. Kurven LM repræsenterer de højeste nyttekombinationer der er, for 

de to individer, givet de ressourcer der er til rådighed. I punktet L vil individ B ikke få 
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tilfredsstillet noget behov men A vil opnå sin maksimale nytte. Langs kurven fra L til M vil det 

fortsat være samme samlede nytte, men der vil blot være mere til B på bekostning af A’s nytte. 

Såfremt parterne når frem til en løsning inden for kurven, da er denne løsning ikke den mest 

efficiente. Tag eksempelvis punktet ”P”, her antages, det at parterne ikke samarbejder og de 

blot vælger den mest optimale løsning ud fra de ressourcer, de hver især har til rådighed. Hvis 

parterne valgte at samarbejde ville de kunne opnå en pareto forbedring, som ville ligge i 

området QPR, og potentialet for pareto forbedringer vil være nået, når parterne er nået frem 

til en løsning der ligger på kurven QR.151 

7.4 Prisoner's Dilemma 

Når der ses på ens bedst mulige strategi, som giver en det bedst mulige resultat uden at tage 

højde for modpartens resultat, er der tale om en ikke-kooperativ strategi. I en ikke-kooperativ 

strategi er der ikke mulighed for indbyrdes aftaler mellem parterne.  

Et ikke-kooperativt spil er Prisoner's dilemma. Dette spil vil være udgangspunktet for 

gennemgangen af den spilteoretiske analyse, da spillernes valg og strategier kan visualiseres, 

samt det kan vises, hvorledes det gennem spilteori kan forudsiges, hvad resultatet vil blive, 

givet de rationelle parters valg.152 

7.4.1 Prisoner's dilemma 

Prisoner's dilemma er et spil, som består af to spillere, der hver især har 2 strategier, og der er 

tale om et one-shot spil, da spillet kun spilles én gang, dette simplificerer spillet.  

Spillet går ud på, at to fangere sidder til forhør hver for sig, og fangerne får to muligheder; at 

tilstå eller ikke at tilstå. Deres forventede payoff afhænger af deres eget valg og herefter af 

modpartens valg. Fangerne har på intet tidspunkt mulighed for at tale sammen, hvorfor de 

ikke kan vide, hvad modparten vælger. Begge parter kender til alle mulige payoff. 

Af nedenstående figur 7.2 fremgår spillet, hvoraf det ses, at spillernes optimale payoff er at 

vælge (Ikke tilstå; Ikke tilstå), da denne løsning vil give dem det færreste antal år i fængslet. 

Problematikken i dette spil ligger dog i tilliden til modparten, når der ingen sikkerhed er for, at 

den anden part vil handle ud fra, hvad der er bedst for begge parter. Dette vil resultere i, at 

begge parter handler ud fra sit eget bedste, og vælger deres egen dominerende strategi, som i 
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dette tilfælde er (Tilstå; Tilstå), idet det er for risikabelt at have tiltro til, at modparten ikke 

afviger. 

Spiller 1 / Spiller 2 Tilstå Ikke tilstå 

Tilstå 2 ; 2 0 ; 3 

Ikke tilstå 3 ; 0 1 ; 1 

 

Figur 7.2     Egen fremstilling 

Det resultat de opnår, ved for dem at handle rationelt i forhold til egen vinding, er dårligere 

end det resultat, de havde opnået, hvis de ikke havde fulgt egne interesser, men i stedet fulgt 

fælles interesser og havde tiltro til modparten. Udfaldet af ovenstående spil kunne ændres, 

såfremt det havde været muligt for parterne at interagere undervejs i spillet.  

7.4.2.  Prisoner's dilemma i bygge- og anlægsperspektiv 

Hvis prisoner's dilemma sættes i relief til problematikken om to parter inden for bygge- og 

anlægsbranchen som er i konflikt, kan prisoner's dilemma illustrerer den situation, at parterne 

vælger at anlægge sag ved voldgift. Voldgift er et one-shot game, idet at den afgørelse som 

voldgiftsdommerne kommer frem til, er endelige, og kan ikke ankes. Parterne er nået så langt i 

deres konflikt, at de ikke længere samarbejder, og parterne har en formodning om resultatet, 

men arbejder via deres advokat efter at opnå det, der er til deres eget bedste, og der er ikke 

tillid til modparten og derved ej heller tillid til, at modparten vil vælge den løsning, der er til 

deres fælles bedste.  

7.5 Gentagne spil 

For Gentagne spil vil nedenstående figur 7.3 blive anvendt. 

Spiller 1 / Spiller 2 Samarbejde Ikke samarbejde 

Samarbejde 2 ; 2 0 ; 3 

Ikke samarbejde 3 ; 0 1 ; 1 

 

Figur 7.3     Egen fremstilling 

Som nævnt i afsnit 7.1 kan en kontrakt genforhandles. Kontraktgenforhandling kan både ske i 

længerevarende kontraktforhold og i kortere kontraktforhold, og det kan være som led i en 
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udenretlig mæglingsproces, at der sker genforhandling af kontrakten, for at parterne kan 

komme videre i forhold til en given konflikt, som beskrevet i casen i afsnit 3.4.2.  

Gentagne spil afspejler bedst forholdet mellem parter i kontrakt, da forholdet som oftest vil 

bestå af gentagne interaktioner. For erhvervsparter inden for bygge- og anlægsbranchen har 

det væsentlig betydning, at relationen består, og dette kræver mere end én interaktion, som 

set ved spillet prisoner's dilemma.  

Gentagne spil kan give et mere sandfærdigt billede af, hvordan parterne træffer deres valg, 

eftersom gentagne interaktioner mellem parter kan have afgørende betydning for den adfærd, 

som parterne udviser, hvorfor denne spilteori vil blive anvendt til at anskueliggøre situationen, 

når to parter interagerer med hinanden mere end én gang. Gensidighed eller reciprocitet 

medfører positive gentagne interaktioner, og så længe den ene part udviser en god adfærd og 

ikke afviger, da vil den anden part også udvise god adfærd.153 

Gentagne spil kan betragtes med enten en kendt slutdato eller med en ukendt slutdato, og 

afhængig af om der er tale om gentagne spil med kendt slutdato eller en ukendt slutdato, da 

kan der være forskellige incitamenter hos erhvervsparterne for, hvordan de ønsker at agere i 

relationen, eller hvordan erhvervsparterne agerer ved en eventuelt opstået konflikt og løsning 

heraf.  

7.5.1 Gentagne spil med kendt slut dato 

Gentagne spil med en kendt slutdato går også under betegnelsen finitte gentagne spil. Når der 

er et fastlagt sluttidspunkt på spillet, vil den sidste runde have en altafgørende faktor for 

udfaldet af spillet. Lad os først antage, at parterne vælger ikke at oplyse om, at de har 

samarbejdet i første runde, og herefter går videre til anden runde, som er sidste runde for 

pågældende spil. Da vil parterne vælge at tilstå, da de ikke ved, om modparten vil samarbejde, 

og derved vil de fortsat ende i (tilstå ; tilstå) som gennemgået i det klassiske prisoner's 

dilemma spil, se figur 7.2. 

For gentagne spil sker analysen bagvendt for at kunne komme frem til resultatet. 

For at kunne analysere hvad der sker mellem 2 parter i en kontrakt, vil et gentaget spil med 3 

runder blive gennemgået. Når et spil analyseres bagvendt, sker det ved at opstille et spiltræ for 

at overskueliggøre slutresultatet. 

                                                           
153

 (Dutta, 1999, s. 209) 



Side 81 af 113 
 

 

Figur 7.4    (Dutta, 1999) 

Spillet starter som sagt bagfra og starter altså i 3. og sidste runde. Spillet er delt op i 3 

subgames, og det enkelte spil spilles som det traditionelle prisoner’s dilemma spil. Dette 

resulterer fortsat i, at ingen af parterne vil samarbejde og resultatet bliver (Tilstå; Tilstå) da 

parterne, ved kendt slutdato, vil agere ud for egen vinding og derved vælge deres 

dominerende strategi, som for begge er at tilstå. 

Ved gentagne spil med kendt slutdato forventes det, at modparten ikke ønsker at samarbejde i 

sidste runde, og der er derved ikke incitament for parterne til at samarbejde. 

7.5.2 Gentagne spil ukendt slut dato 

Nøglen til samarbejde er, at parterne ikke har viden om, hvornår præcist spillet/samarbejdet 

vil slutte.154 Hvorfor lige præcis dette er afgørende for udfaldet, sammenlignet med gentagne 

spil med kendt slutdato, kan forekomme noget komplekst. Det ene er, at det ikke vil 

forekomme, at parterne tænker "min modpart vil afvige, så derfor gør jeg det bare også, jeg 

skal alligevel ikke arbejde med virksomheden igen". En anden del af det er, at gentagne spil 

forekomme mange gange, og hver gang skal der tages en beslutning, som afhænger af mange 
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faktorer; hvad valgte modspilleren i tidligere spil, hvad vælger modspilleren nu og hvad vil 

blive valgt fremadrettet. 

7.5.2.1 Grim trigger 

En strategi til at simplificere spillet er ”Grim Trigger”. Dette er en strategi, hvor begge vil 

samarbejde, såfremt begges strategi kontinuerligt vil være som følger; ”jeg vil samarbejde i 

første runde. Hvis du på noget tidspunkt vælger at afvige, da vil jeg udelukkende vælge at 

afvige fra aftalen i resten af spillet”. De fleste antagelser går på, at parter er rationelle og kun 

tænker på deres egen vinding155, men altruisme156 har vundet mere indpas, når det kommer til 

interaktion mellem parter. Dette kan blandt andet ses ved strategien ”Grim Trigger”, da det 

optimale for en part, nu og her, kan være at afvige, men det fælles bedste fremadrettet er at 

fortsætte samarbejdet.157 

”Grim Trigger” strategien ender i et Nash EQ fordi, hvis begge parter bruger strategien har 

ingen af parterne intentioner om at afvige, da det de opnår i den ene runde ved at afvige, ikke 

afvejer, hvad de taber i resten af spillet, da modparten herefter ligeledes vælger at afvige.158 

Dette er et resultat af, at slutrunden ikke er kendt af parterne i spillet.  

Såfremt sandsynligheden for at samarbejdet er kontinuerlig, og er høj nok, og ikke har en 

kendt slutdato, da vil parterne ikke ændre strategien, da det kun på kort sigt vil gavne dem at 

afvige. 

 Spillet vil fortsætte med sandsynligheden P159 med antagelsen, at P er yderst høj, 

eftersom sandsynligheden for at et samarbejde pludseligt vil stoppe, er meget lav. 

 Spillet vil slutte med sandsynligheden 1-P160 

Der vil blive taget udgangspunkt i figur 7.3, hvor spiller 1's payoff for første runde ville være 2 

for at samarbejde. Den efterfølgende runde vil payoff være (P)(2), da sandsynligheden for 

fortsat at samarbejde er P. Payoff for tredje spil vil være (P2)(2), fjerde spil (P3)(2) osv. Dette vil 

ende ud i en uendelig talrække. 

                                                           
155

 (Rabin, 1993, s. 1281), s. 1281 
156

 Altruisme er både som efterlevet livsprincip og som etisk grundholdning det modsatte af egoisme. 
Som livsprincip eller væremåde er altruisme karakteriseret ved at gå op i andres ve og vel uafhængigt af, 
om det fremmer ens egne interesser. 
157

 (Rabin, 1993, s. 1281) 
158

 (Burkey, 2013) afsnit 6.2 
159

 (Youtube) 
160

 (Youtube) 
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Matematisk er dette dog for kompliceret at arbejde med og da P < 2 kan vi i stedet korte 

ovenstående ligning ned til: 

 

   
161 

Ved ikke at samarbejde vil det være muligt i én runde at opnå et payoff på 3 men ikke 

efterfølgende, da begge parter herefter vil vælge at tilstå og derved modtage et payoff på 1. 

Det kan derfor udledes, at det vil være i parternes bedste interesse at samarbejde såfremt; 

 

   
    

          

        

      

Det som kan udledes heraf, er, at så længe sandsynligheden for at samarbejde er høj, da vil 

sandsynligheden for at samarbejde faktisk sker gennem hele spillet lige ledes være høj. Dette 

er fortsat på betingelse af, at parterne ikke kender til slutdatoen. 

For et spil uden kendt slutdato vil der for hvert spil blive taget udgangspunkt i parternes værdi. 

Værdien for hver runde har betydning for, om spillet skal fortsætte eller ej. Da man ikke 

kender slutdatoen, vil spillet blive spillet i flere runder, hver runde kaldes T og spilles i n 

perioder. For at kende nutidsværdien af payoff skal værdien ganges med diskonteringsfaktoren 

δ, som kan være et tal mellem 0 og 1. Den totale sum af det diskonterede payoff beregnes ud 

fra; 

                   

Med antagelsen om at hver runde giver et payoff på 2 ved at samarbejde da vil man kunne 

regne den enkelte rundes payoff ud fra; 

 

   
  

                                                           
161

 Tælleren består af payoff på 2 og nævner består af sandsynligheden for at samarbejdet vil ophøre. 
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Dette resultat skal være større end det payoff der var muligt ved grim trigger strategien. 

Derfor skal; 

 

   
   

I ovenstående er udfaldet for en enkelt runde udledt. For parterne i dette spil gør det sig 

gældende, at der skal være tale om relationsbevarelse og at de altså skal bevare en positiv 

adfærdscirkel i T perioder. Der af kan det udledes, at det for parterne kan betale sig at 

fortsætte samarbejdet, med fare for grim trigger, såfremt følgende gør sig gældende; 

 

   
   

     

   
  

         

   
   

Når ovenstående antagelse er sand, da vil grim strategien være troværdig og ingen af parterne 

vil vælge at afvige fra samarbejdet. 

Jo større sandsynligheden "P" er, for at spillet vil fortsætte, og såfremt parterne i spillet ikke 

kender til slutdatoen, da vil det være muligt for parterne at opretholde en positiv adfærd, der 

gavner deres samarbejde frem for at afvige og kun tænke på egen vinding. 

7.5.3. Gentagne spil i bygge- og anlægsperspektiv 

Når parter inden for bygge- og anlægsbranchen indgår en kontrakt ved de, at samarbejdet 

ender, når aftalen er opfyldt, herved vil der være tale om et gentagne spil med kendt slutdato, 

og som skrevet i afsnit 7.5.1, da vil der teoretisk set ikke være incitament til at samarbejde.  

Men da nogle samarbejdspartnere fortsætter samarbejdet på efterfølgende kontrakter, eller 

kontrakten medfører nye projekter løbende, er der tale om gentagne spil med ukendt slutdato, 

som beskrevet i afsnit 7.5.2, da vil parterne har incitament til at samarbejde.  

Hvis den ene af parterne vælger at afvige fra samarbejdet, da det er til vedkommendes eget 

bedste, da vil den anden part efterfølgende vælge at straffe modparten ved fremadrettet at 

afvige fra samarbejdet, hvilket sker i grim trigger strategien. I relation til bygge- og 

anlægsbranchen vil dette kunne ses ved, at hvis en hovedentreprenør "snyder" 
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underentreprenøren, da vil underentreprenøren ikke samarbejde, men kun udføre det arbejde 

som han skal, og ikke have interesse i at samarbejde ud over hvad der oprindeligt er aftalt.      

7.6 Adfærd og Incitamenter 

Udfaldet for spilteori er præget af parternes adfærd, og parterne har som oftest en meget 

opportunistisk adfærd, og handler altså rationelt, og foretager deres valg ud fra, hvad der 

gavner dem bedst selv. 

Incitamenter er en tilskyndelse til at handle på en bestemt måde, at udvise en bestemt adfærd 

eller til at opnå et givent resultat, hvilket som nævnt kan medføre, at parten agerer ud fra egen 

vinding, 162 men incitamentet kan også tilskynde, at der skal handles ud fra fælles bedste.  

Incitamenter kan inddeles i tre kategorier; de økonomiske, sociale og normbestemte.163 

Økonomiske incitamenter består af en økonomisk gevinst eller et tab, som den enkelte kan 

opnå ved at udvise en bestemt adfærd. De økonomiske incitamenter kan justeres således, at 

den enkelte ændrer adfærd, efter hvad der er ønskværdigt.  

Sociale incitamenter er den gevinst eller straf, som den enkelte kan opnå ved at udvise en 

bestemt adfærd, det kunne fx være inden for Corporate Social Responsibility.  

Normbaserede incitamenter er de normer, der bevirker, at den enkelte agerer i 

overensstemmelse med de normer og værdier, der gælder i samfundet eller for afhandlingen, 

bygge- og anlægsbranchen. Både sociale og normbaserede incitamenter ændres langsommere, 

og kan ikke kontrolleres på samme måde som de økonomiske incitamenter, idet at der skal ske 

en ændring af, hvad der er socialt acceptabelt eller en ændring af de normer, som er blevet 

opbygget gennem længere tid.164  

Ved at ændre på økonomiske incitamenter kan man ændre adfærden hos den enkelte, men 

det kræver grundige overvejelser at ændre de økonomiske incitamenter, idet at disse 

ændringer kan komme i strid med sociale eller normbaserede incitamenter. Så for at få mest 

ud af de økonomiske incitamenter bør de være i overensstemmelse med de normer og 

værdier, der er i samfundet eller i branchen.165  

                                                           
162

 (Lotte Bøgh Andersen, 2010, s. 12) 
163

 (Bech, 2008, s. 3874) 
164

 (Bech, 2008, s. 3874) 
165

 (Bech, 2008, s. 3874-3875) 
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Ved at lovregulere er det muligt at justere på de sociale værdier og normer, samt skabe 

”tvungen” incitament til at gå uden, om hvad der tidligere har været normen for branchen. 

Den ønskede adfærdsregulering kan ikke nødvendigvis opnås med økonomiske incitamenter, 

som vinding ved samarbejde, som vist tidligere i dette kapitel, men kan altså opnås gennem 

lovregulering i samfundet, da lovregulering er noget, alle skal følge for et givent område. For 

denne afhandling vil der være tale om lovregulering af tvangsfuldbyrdelse af udenretlige 

mæglingsforlig for at simplificere den økonomiske analyse. 

7.7 Adfærdsregulering via lovregulering 

En kontrakt mellem to parter antages at være gensidigt fordelagtigt, og såfremt der er muligt 

at finde en bedre løsning på en kontrakt, ex post, da ville parterne have valgt dette.166 Inden 

for bygge- og anlægsbranchen forekommer det ofte, at kontrakter ex ante ikke lever op til 

eventuelle problematikker, der måtte opstå. Erhvervsparterne kunne ved 

kontraktforhandlingen medregner de risici, der måtte være ved et givent projekt, men ofte 

handler det for parterne om, hvor stor en omkostning der er ved at inkorporere dette i 

kontrakten, kontra sandsynligheden for at hændelsen faktisk vil forekomme.167 Nogle parter 

ønsker kontrakten genforhandlet, mens andre ønsker et eventuelt krav håndhævet ved retten 

eller jf. normen inden for bygge- og anlægsbranchen, voldgift. Som oftest vil den part der er 

sikker i sit krav ønske håndhævelsen af kravet frem for at forhandle sig frem til en løsning på 

problematikken, via udenretlig mægling, som er mere efficient for begge parter og deres 

fremadrettede samarbejde. 

En stor problematik for erhvervsparter i konflikt om valget af løsning af konflikten er, om 

hvorvidt en given aftale eller et givent krav kan håndhæves, og at der ikke sker spildtid for en 

af parterne, såfremt et udenretligt mæglingsforlig ikke bliver overholdt af modparten, samt 

der ikke var mulighed for tvangsfuldbyrdelse heraf.  

Lovregulering om tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig og eventuel regulering af 

brugen af udenretlig mægling, vil være med til at ændre adfærden, og få parterne til at vælge 

hvad der er samfundsmæssigt mest ønskværdigt.  

Til at belyse ovenstående vil der teoretisk blive redegjort for, hvilken effekt lovgivning kan 

have på den adfærd parterne udviser. Dette vil efterfølgende blive sat i perspektiv i forhold til 

                                                           
166

 (Shavell, Foundations of economic analysis of law, 2004, s. 293) 
167

 (Shavell, Foundations of economic analysis of law, 2004, s. 299) 
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problematikken i afhandlingen. Det teoretiske eksempel nedenfor vil tage afsæt i Steven 

Shavell’s bog ”Foundations of Economic Analysis of Law” (ISBN 0-0674-01155-4). 

Teorien går på, at vi har to trafikanter en bilist og en cyklist, som begge er involverede i samme 

ulykke, for at simplificere antages det, at cyklisten ikke har del i skylden, der fører til ulykken. 

Skadesniveauet der skal dækkes afhænger af niveauet af agtsomhed som bilisten udviser, og 

dennes valg af agtsomhed afhænger af, om der måtte være et lovreguleret agtsomhedsniveau 

kaldet ”due care”. 

Antag at en ulykke giver en samlet skade på 100 med sandsynlighederne beskrevet i figur 7.5. 

Som det kan ses, er samfundsudgifterne lavest ved, at bilisten udviser et moderat niveau af 

agtsomhed, det er et resultat af, at sandsynligheden for ulykken falder, sammenlignet med 

ingen agtsomhed, og derved falder det forventede tab ved ulykken og denne difference er 

højere end den øgede omkostning, der er ved at øge agtsomhedsniveauet yderligere til høj. 

Ved at øge agtsomhedsniveauet yderligere vil tabet ved ulykken falde endnu mere, men 

omkostningerne herved vil også være noget højere, og det vil derfor ikke kunne betale sig at 

have et agtsomhedsniveau højere end moderat, som er det samfundsoptimale niveau af 

agtsomhed. 

 

Care level Cost of care Probability of 

accident 

Expected 

accident losses 

Total social 

costs 

None 0 15% 15 15 

Moderate 3 10% 10 13 

High 6 8% 8 14 

Figur 7.5.            Shavell, Steven, Foundations of Economic analysis of Law, s. 179, table 8.1 

 

Antag nu at lovgiver kan vælge at lovregulere med ansvarsgrundlagene objektivt ansvar eller 

culpa eller vælge, at der ikke skal være regulering på området, og det derved er op til den 

skadevoldende part selv at fastlægge dennes niveau af agtsomhed. 

Intet ansvar: 
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Såfremt der intet ansvar er for at påføre en anden en skade, da vil skadevolder vælge sit 

niveau af agtsomhed ud fra egen vinding. Dette vil være at vise ingen agtsomhed, da det ingen 

omkostninger har for skadevolder, og altså er mest gavnligt for skadevolder. 

Objektivt ansvar: 

Pr. definition skal skadevolder under objektivt ansvar betale for alle skadesomkostninger, som 

denne er skyld i. Objektivt ansvar er et ansvarsgrundlag, som er lovreguleret, såfremt det skal 

finde anvendelse. Under objektivt ansvar ville skadevolder altså vælge moderat 

agtsomhedsniveau, da dette ville betyde, at han skulle bære de lavest mulige omkostninger, 

hvilket er det mest optimale for ham. Objektivt ansvar leder altså til, at skadevolder vælger det 

samfundsoptimale agtsomhedsniveau. 

Culpa: 

Under denne regel skal skadevolder kun betale for skadesomkostningerne, såfremt han har 

udvist en culpøs, uagtsom, adfærd. Dette vil være tilfældet, såfremt hans agtsomhedsniveau er 

lavere end det af domstolene fastsatte niveau, ”due care”. Her kan domstolene vælge at sætte 

det minimale niveau af agtsomhed til, hvad der er det samfundsoptimale agtsomhedsniveau. 

Forskellen mellem culpa og objektivt ansvar ligger i, hvad der skal tages højde for og stilling til. 

Ved objektivt ansvar skal der kun tages stilling til størrelsen på skaden, og det der skal 

erstattes, hvor der under culpa skal tages stilling niveauet af agtsomhed samt øvrige forhold 

vedrørende skaden. 

7.8 Udenretlig mægling i bygge- og anlægsbranchen 

Som tidligere nævnt i afsnit 5.5 er der mange økonomiske besparelser at hente for samfundet 

og virksomhederne, såfremt udenretlig mægling blev en mere udpræget konfliktløsningsmodel 

frem for voldgift og domstolene. Dette valg ville kunne sidestilles med det optimale valg i 

ovenstående gennemgang af adfærdsregulering via lovregulering. 

Derfor antages nu at følgende gør sig gældende; 

 Intet ansvar svarer til at der intet lovregulering er vedrørende udenretlig mægling som 

konfliktløsningsmetode og parterne kan fortsat frit vælge, og har ingen lovreguleret 

sikkerhed. 
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 Objektivt ansvar vil være svarende til, at det er lovreguleret, at parterne i konflikt skal 

forsøge sig med udenretlig mægling, inden det er muligt for parterne at anlægge sag 

ved enten voldgift elle domstol.  

 Culpa skal sættes i forhold til, at parterne har mulighed for at tvangsfuldbyrde det 

udenretlige mæglingsforlig, såfremt en af parterne afviger fra aftalen. Ved at det blot 

er muligheden for tvangsfuldbyrdelse, der er lovreguleret, og ikke selve kravet om 

anvendelse af udenretlig mægling, kræver det frivillighed fra parternes side og en 

hensigt om at indgå i et mæglingsforlig, og man har derfor haft en del i/ansvar for det 

forlig, man er kommet frem til, og vil derfor kunne straffes for at afvige. 

Med disse antagelser ses det, at såfremt der var regulering, da ville det være muligt at få 

parterne til at indgå i et udenretlig mæglingsforlig og derved komme frem til den 

samfundsefficiente løsning, som også kommer parterne til gode, da der er mange økonomiske 

besparelser at hente som gennemgået i kapitel 5. 

Der skal dog her tages højde, for at der ved Culpa fortsat er frivillighed for om parterne vil 

indgå i et udenretligt mæglingsforlig og det derved ikke er alle, som vælger denne 

konfliktløsningsmetode, men holder sig til normen inden for bygge- og anlægsbranchen. Men 

ved at skabe en sikkerhed mod den potentielt afvigende part øges incitamentet for at vælge 

udenretlig mægling til ved løsning af konflikter. 

7.9 Delkonklusion 

Spilteori kan anvendes til at analysere interaktionen mellem rationelle parter. I en konflikt 

mellem to parter inden for bygge- og anlægsbranchen vil der være tale om en strategisk 

situation, hvor parterne er afhængig af den anden parts valg og handlinger, og derved er 

spilteori anvendeligt som analysemetode. Endvidere kan spilteori anvendes til at illustrere, om 

parterne når den pareto optimale løsning, eller om det er muligt at opnå en pareto forbedring.  

Professionelle erhvervsparter antages ud fra mikroøkonomisk teori at agere rationelt, og når 

de tager beslutninger, tages disse ud fra egen vinding. Erhvervsparter tager valget uden at 

skelne til, hvilken påvirkning beslutningen må have på modparten, hvis pay-offet er størst nu, 

og uanset om et andet valg på længere sigt, ville være mere optimalt. 

Når erhvervsparter har tilgangen, som beskrevet lige ovenfor, da vil deres beslutning ikke nå 

frem til det mest optimale resultat ligesom set i spillet prisoner's dilemma, hvor spillerne 

tænker på, hvad der er bedst for dem selv givet, hvad den anden vil gøre, og derfor vælger  
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ikke at samarbejde med den anden medfange på trods af, at denne beslutning havde givet 

dem færre år i fængsel. Denne beslutning er både et resultat af, at parter vil tage en beslutning 

ud fra deres eget bedste, men handler også om, at det ikke er muligt at kommunikere, inden 

de tager deres beslutning. 

Teoretisk antages det, at erhvervsparterne ikke vil have incitament til at samarbejde, såfremt 

de kender til den dag, hvor samarbejdet uanset hvad ville ophøre, og de derved ikke længere 

har  kontakt til hinanden. I en sådan interaktion vil parterne fortsat agere rationelt og vælge 

den løsning, der giver dem selv det største payoff, og det vil være uden betydning for 

resultatet, om de kan kommunikere. 

Hvis parterne ikke kender til terminationstidspunktet for samarbejdet, da vil de for hver runde 

vælge at samarbejde, da en afvigelse vil resultere i, at modparten ligeledes vil straffe dem i 

resten af spillet, og deres samlede payoff vil blive lavere end, hvis de blot havde valgt at 

samarbejde. Parterne vil altså her ikke blot handle som rationelle individer, men vil også agere 

emotionelt ved at benytte grim trigger strategien, hvor den afvigende part ligeledes vil blive 

straffet med, at modparten vælger at afvige på trods af, at den bedste beslutning for det 

samlede payoff ville være et forsøg på at kommunikere om problematikken og håbe på, at 

begge parter fremadrettet vil vælge at samarbejde og aldrig mere afvige. 

Parternes beslutninger er præget af deres egen adfærd, og denne adfærd gavner som oftest 

dem selv, og ender sjældent i den samlet set mest efficiente løsning, hvorved at det bliver den 

løsning, som parterne anser som den bedste løsning for dem selv lige nu og her. For at få 

parterne til at flyttet sig fra denne adfærd, skal der skabes nogle incitamenter, som gør, at 

parterne vælger den pareto optimale løsning, som er den mest efficiente beslutning, som vil 

være at vælge udenretlig mægling som konfliktløsningsmetode. 

Via lovregulering er det muligt at skabe den ønskede adfærdsregulering, og såfremt der var et 

lovreguleret område om enten udenretlig mægling eller tvangsfuldbyrdelse heraf, da vil 

parterne have et større incitament til at anvende mægling end blot de besparelser, der er ved 

denne beslutning.  

Dette skyldes som hovedpart modpartens adfærd, da denne uden mulighed for 

tvangsfuldbyrdelse ikke vil have incitament til at overholde forliget og vælge den optimale 

løsning som for parterne vil være udenretlig mægling, men i stedet vælge voldgift da der kan 

være fare for, at modparten afviger fra forliget.  
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Dette skyldes at, parterne tager beslutningen ud fra eget bedste og ikke fælles bedste, der er 

derfor en risiko for, at parten afviger, såfremt denne ikke anser det for væsentligt at bevare 

relationen. 
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Kap 8 Konklusion 

Udenretlig mægling er en billigere og mere effektiv konfliktløsningsmetode sammenlignet med 

voldgift, men på nuværende tidspunkt er der ikke den samme sikkerhed for erhvervsparter i 

konflikt inden for bygge- og anlægsbranchen ved udenretlig mægling, som der er ved 

konfliktløsning ved voldgift. Uden regulering af udenretlig mægling som sikrer parternes 

retsstilling, da vil udenretlig mægling ikke blive en anerkendt og foretrukken 

konfliktløsningsmetode, da erhvervsparterne ikke vil have en sikkerhed for at der sker 

overholdelse af det udenretlige mæglingsforlig, som parterne er nået frem til i fællesskab. 

Den mest anvendte konfliktløsningsmetode inden for bygge- og anlægsbranchen er voldgift. 

Sammenlignet med udenretlig mægling er voldgift en ressourcekrævende 

konfliktløsningsmetode, hvilket kan have store konsekvenser for en branche som bygge- og 

anlægsbranchen, der også består af mange små virksomheder, som ikke nødvendigvis kan 

bære omkostningerne herved.  

Tilbage ved implementeringen af den første danske voldgiftslov, var der betænkeligheder 

omkring parternes retssikkerhed, men dette regulerede man sig ud af. Det må altså antages, at 

jo mere regulering omkring udenretlig mægling, jo tydeligere proces og udfald er der for 

parterne, og det kan dermed skabe et større incitament for parterne til at benytte sig af 

udenretlig mægling ved løsning af konflikter. Det er ikke kun selve retssikkerheden, som skaber 

et problem for erhvervsparter inden for bygge- og anlægssektoren, det er ligeledes den 

manglende gennemsigtighed for, hvordan deres retsstilling er ved en given problematik. Dette 

er alt sammen noget, som erhvervsparterne vil tage stilling til, når de skal vælge, hvilken 

konfliktløsningsmodel der skal anvendes. 

Dette medfører, at erhvervsparter i konflikter vil overveje, om udenretlig mægling er den rette 

konfliktløsningsmetode, eller om det ikke er mere sikkert at anlægge sag ved voldgift, hvor der 

er klarhed omkring fortrolighed, lighedsprincippet, kontradiktionsprincippet og vigtigst for 

denne afhandling mulighed for tvangsfuldbyrdelse. Så uden gennemsigtighed i udenretlig 

mægling vil voldgift stadig være den foretrukne konfliktløsningsmetode, og det er til trods for, 

at der er stor økonomisk gevinst ved at vælge udenretlig mægling. 

Udenretlig mægling er ikke reguleret ved lov, og er derved som udgangspunkt omfattet af de 

almindelige aftaleretlige regler og principper. Når det kommer til tvangsfuldbyrdelse af aftalen, 

er der intet i AFTL, der giver parterne denne mulighed. Loven lægger alene op til, at aftaler 
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indgået på uærligt grundlag, kan tilsidesættes helt eller delvist, jf. ugyldighedsgrundende i 

AFTL. 

Tvangsfuldbyrdelse er et resultat af en dom, hvor rekvirenten168 har et krav mod rekvisitus,169 

som til trods for dommen fortsat er modvillig, eller ikke økonomisk er i stand til at efterkomme 

dommen. Til trods for at der er en forventning om, at erhvervsparterne, som har indgået en 

bindende aftale, gensidigt overholder aftalen, sker dette ikke altid.  Her må rekvirenten søge 

sit krav tvangsfuldbyrdet ved hjælp af fogedretten, som kan eksekvere tvangsfuldbyrdelsen170 

af retskravet.  

På nuværende tidspunkt, er der ikke grundlag i RPL § 478 for tvangsfuldbyrdelse af udenretlige 

mæglingsforlig, idet at de eneste muligheder for tvangsfuldbyrdelse af udenretlige forlig er RPL 

§ 478, stk. 1, nr. 4 hvor der er mulighed for at tvangsfuldbyrde udenretlige forlig om forfalden 

gæld. Derudover kan der ske tvangsfuldbyrdelse af domme og kendelser afsagt af domstole 

eller andre myndigheder jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 1.  

Forlig som kan tvangsfuldbyrdes er indenretlige forlig, det vil sige forlig, som er ført til 

retsbogen i forbindelse med afslutning af en sag anlagt ved en domstol jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 

2. Udenretlige mæglingsforlig kan ikke føres til retsbogen i forbindelse med at afslutte en sag 

ved domstolen, idet at udenretlige mæglingsforlig som omtalt i denne afhandling ikke vedrører 

en domstolsanlagt sag.  

Som det fremgik af analysen af voldgiftsloven, så sker tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser 

ikke via RPL § 478.  Voldgiftskendelser tvangsfuldbyrdes jf. VL § 38, men der er ikke i VL § 38 

givet mulighed for at tvangsfuldbyrde voldgiftsforlig. Voldgiftsforlig havner ligesom 

mæglingsforlig imellem to stole, og kan kun tvangsfuldbyrdes, såfremt der opnås en kendelse 

af udenretlige mæglingsforlig via domstol eller for voldgiftsager via voldgiftsretten. 

Fælles for både udenretlig mægling og voldgift er, at det er tale om alternative 

konfliktløsningsmetoder, som foregår uden for domstolens regi. Begge 

konfliktløsningsmetoder er frivillige , dog gælder, at hvis voldgift er valgt som 

konfliktløsningsmetode, da forpligter erhvervsparterne sig til at gennemføre forløbet og den 
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 (denstoredanske rekvirent) den, der anmoder om at få foretaget udlæg, tvangsauktion, konkurs e.l.  
169

 (denstoredanske rekvisitus) den, som en fogedsag rettes imod, se rekvirent  
170

 (domstol rekvisitus)"det, der sker i fogedretten, når et krav bliver inddrevet"  
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endelige afgørelse, uanset om der er tale om et forlig eller en kendelse. For udenretlig 

mægling gælder, at der er frivillighed i hele processen.  

Både udenretlig mægling og voldgift har udfordringer med retssikkerheden, men det som er 

særligt for bygge- og anlægsbranchen og udenretlig mægling er, at retsstillingen er 

uigennemsigtig, hvorved bygge- og anlægsbranchen bliver efterladt i et limbo, såfremt 

udenretlig mægling vælges som konfliktløsningsmetode, og en af parterne vælger ikke at 

overholde forliget, da vil parterne stå tilbage med en aftale der ikke kan tvangsfuldbyrdes. 

Uden reel mulighed for at kunne få tvangsfuldbyrdet udenretlige mæglingsforlig, udvandes 

potentialet i udenretlig mægling. For hvorfor skulle erhvervsparter indgå i et mæglingsforløb, 

hvis de efterfølgende grundet uoverensstemmelser, ikke har mulighed for at tvangsfuldbyrde 

forliget, og derfor alligevel er nødt til at anlægge voldgiftssag? 

Det væsentligste problem der synes at være med udenretlig mægling, er det faktum, at det 

ikke er indenretligt og altså ikke foregår i domstols regi. Betænkningen havde 

bekymringspunkter vedrørende at indføre lovgivning for voldgift, men efter overvejelser fra 

analysen af Danmarks nærmeste sammenlignelige retsnaboer, kom udvalget frem til en 

anbefaling af voldgift med mulighed for tvangsfuldbyrdelse. Tvangsfuldbyrdelsen bliver fortsat 

reguleret ved VL § 38. Det er særlig det, at voldgift ikke bliver reguleret af retsplejeloven, som 

må formodes at vanskeliggøre, at udenretlig mægling kan reguleres af retsplejeloven.  

Ved at analysere problemstillingen økonomisk viser spilteorien, at som det er i dag, hvor 

parterne inden for bygge- og anlægsbranchen vælger voldgift som konfliktløsningsmetode, da 

er der mulighed for en pareto forbedring. For ved voldgift vælger parterne en 

konfliktløsningsmetode, hvis formål er at stille den enkelte bedst muligt, og tilsidesætte det 

fælles bedste, som ville kunne blive resultatet ved udenretlig mægling. 

Parterne inden for bygge- og anlægsbranchen har i dag økonomiske incitamenter til at vælge 

udenretlig mægling, idet at denne konfliktløsningsmetode er væsentlig billigere end voldgift, 

men parterne har ikke de normbaserede incitamenter og der er ingen reguleringen, som kan 

være med til at fremme en ændring af de normbaserede incitamenter. 

Teoretisk antages det, at erhvervsparterne ikke vil have incitament til at samarbejde, såfremt 

de kender til den dag, hvor samarbejdet ville ophøre, og de derved ikke længere har  kontakt 

til hinanden. I en sådan interaktion vil parterne fortsat agere rationelt og vælge den løsning, 
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der giver dem selv det største payoff, og det vil være uden betydning for resultatet, om de kan 

kommunikere. 

Hvis parterne ikke kender til terminationstidspunktet af samarbejdet, da vil de for hver runde 

vælge at samarbejde, da en afvigelse vil resultere i, at modparten ligeledes vil straffe dem i 

resten af spillet, og deres samlede payoff vil blive lavere end, hvis de blot havde valgt at 

samarbejde. Parterne vil altså her ikke blot handle som rationelle individer, men vil også agere 

emotionelt. Dette vil ske på trods af, at den bedste beslutning for parterne ville være et forsøg 

på at kommunikere om problematikken og håbe på, at begge parter fremadrettet ville vælge 

at samarbejde og opnå den fælles bedste løsning. 

Parternes beslutninger er ofte præget af deres egen adfærd, og denne adfærd gavner som 

oftest dem selv, og ender sjældent i den samlet set mest efficiente løsning.  

For at få parterne til at flyttet sig fra denne adfærd, skal der skabes nogle incitamenter, som 

gør, at parterne vælger den pareto optimale løsning, som er den mest efficiente beslutning, 

som sammenlignet med voldgift ville være at vælge udenretlig mægling som 

konfliktløsningsmetode. Men dette vil ikke ske eftersom de normbaserede incitamenter er for 

stærke, hvorved parterne inden for bygge- og anlægsbranchen fortsat vil vælge voldgift til 

konfliktløsning, da der kan være fare for at modparten afviger fra det udenretlige 

mæglingsforlig.  

Uden mulighed for tvangsfuldbyrdelse vil parterne ikke have incitament til at overholde det 

udenretlige mæglings forlig, og det er muligt at skabe den ønskede adfærd via lovregulering, 

og såfremt der var et lovreguleret område om enten udenretlig mægling eller 

tvangsfuldbyrdelse heraf, da vil parterne have et større incitament til at anvende mægling end 

blot de nuværende økonomiske incitamenter, der er ved valget af udenretlig mægling som 

konfliktløsningsmetode. 
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Kap 9 Perspektivering 

Som skrevet tidligere er det ikke muligt inden for den eksisterende lovgivning i Danmark at 

tvangsfuldbyrde udenretlige mæglingsforlig, men ud fra et økonomisk synspunkt giver det 

mening, at udenretlig mægling anvendes ved konflikter mellem erhvervsparter i bygge- og 

anlægsbranchen. 

Ved at se til omverdenen kan der hentes inspiration, som kan belyse udenretlig mæglings 

muligheder i Danmark. Først vil der blive set på, hvad der er gjort i EU, og derefter vil der blive 

set på, hvad Norge har gjort, og ud fra dette og sammenholdt med den spilteoretiske analyse, 

vil en løsningsmulighed findes. 

I Danmark er udenretlig mægling ikke reguleret ved lov, som tidligere beskrevet, men i andre 

lande er der lavet regulering af udenretlig mægling, og det anvendes i et større omfang end 

det ses i Danmark. EU har indført mæglingsdirektivet, hvilket bevirker, at lande som er medlem 

af EU, har implementeret reguleringen om mægling. Danmark har et retsforbehold, hvilket 

betyder, at Danmark ikke skal implementere direktivet. 

Hvis der ses til Danmarks nærmeste nabolande, så har Norge vedtaget en fornyelse af "Lov om 

mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)", som trådte i kraft den 1. januar 2008. Dette 

betød, at Norge har lovreguleret for både indenretlig og udenretlig mægling i tvistelovens kap. 

5 - 8.  

9.1 Mægling i EU 

I Den Europæiske Union er der stor interesse omkring alternative konfliktløsningsmetoder på 

det civil- og handelsretlige område. Dette skyldes et øget brug i praksis, en øget 

opmærksomhed fra medlemsstaternes side som resulterede i begyndende lovarbejde, samt en 

anerkendelse af den rolle disse metoder vil have, eftersom de nemmere vil kunne bilægge en 

grænseoverskridende tvist. 

Ved grænseoverskridende tvister er der tale om langt større udgifter samt en længere 

sagsbehandlingstid end, hvis der var tale om indenlandske tvister.171 Med gennemførelsen af 

det indre marked samt sikringen af den øgede mobilitet af borgere og arbejdskraft på tværs af 

landegrænserne vil en gennemførelse af mæglingsdirektivet, som vil kunne øge samhandelen 
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 (Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, 2002) 
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på tværs af landegrænserne, være at foretrække for ikke at begrænse det indre marked og de 

frie bevægeligheder. 

Hovedformålet med mæglingsdirektivet er at øge brugen af mægling i de enkelte 

medlemsstater, eftersom det er mere omkostnings- og tidsbesparende at anvende alternative 

konfliktløsningsmetoder end at indbringe sager for domstolene. Med henblik på tilskyndelsen 

til anvendelse af mægling i medlemsstaterne indeholder mæglingsdirektivet 5 materielle 

regler:172 

1) Hver enkelt medlemsstat er forpligtet til at fremme uddannelse af mæglere og sikre en 

høj kvalitet, når det kommer til mægling og processen forbundet hermed. 

2) Enhver dommer skal have ret til at opfordre parterne i en tvist til at søge tvisten løst 

ved mægling, såfremt dommeren skønner, at det er mere hensigtsmæssigt end at føre 

sagen ved domstolene under hensyntagen til sagens omstændigheder. 

3) Såfremt parterne er nået frem til en aftale ved mægling, skal denne være eksigibel, 

såfremt dette er ønsket af begge parter.  Godkendelsen kan ske af en ret eller 

bekræftes af en notar. 

4) Det skal sikres, at mægling foregår i fortrolighed, og mægler skal ikke kunne tvinges til 

at afgive vidneforklaring i retten om, hvad der måtte være sket under 

mæglingsprocessen. 

5) Parterne må ikke miste muligheden for at gå rettens vej, på trods af den tid der er 

blevet brugt på mægling. Tidsfristerne herfor skal være udsat under en 

mæglingsproces. 

9.1.1 EU direktivet 

EU indførte i 2008 "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/52/EF af 21. maj 2008 

om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område" (mæglingsdirektivet), 

som har til formål at fremme alternativ tvistbilæggelse og tilskynde anvendelse af mægling jf. 

mæglingsdirektivet art. 1, stk. 1; 

"(f)ormålet med dette direktiv (er) at lette adgangen til alternativ tvistbilæggelse og fremme 

mindelig løsning af tvister ved at tilskynde til anvendelse af mægling og sikre et afbalanceret 

forhold mellem mægling og retssag". 
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Side 98 af 113 
 

Danmark er ikke omfattet af direktivet, da Danmark har 4 EU-forbehold, som blandt andet 

bevirker, at Danmark ikke indgår i det overstatslige samarbejde om retlige og indre 

anliggender. De øvrige medlemsstater skulle have endeligt implementeret direktivet den 21. 

maj 2011. 

Direktivet gælder for tvister på tværs af grænserne i EU jf. mæglingsdirektivet art. 2, stk. 1, og 

skal være med til at muliggøre billig og hurtig udenretlig tvistbilæggelse, men hvis 

medlemsstaterne ønsker at anvende reguleringen i forbindelse med indenlandsk mægling, 

stiller direktivet sig ikke til hinder for dette jf. mæglingsdirektivet præambel 8. Hvad der er 

væsentligt er, at direktivet ikke skelner mellem indenretlig og udenretlig mægling, direktivet 

omfatter begge mæglingsformer jf. mæglingsdirektivets præambel 5. 

Da mægling ikke betragtes som et ringere alternativ til retssager, bør medlemsstaterne sikre, 

at skriftlige mæglingsforlig kan tvangsfuldbyrdes jf. mæglingsdirektivets præambel 19. Hvis 

indholdet af mæglingsforliget strider mod en medlemsstats lovgivning, da kan medlemsstaten 

nægte at tvangsfuldbyrde mæglingsforliget jf. mæglingsdirektivets præambel 19.    

Mægling defineres jf. mæglingsdirektivets art. 3, stk. 1, litra a som; 

"en struktureret proces, uanset hvordan den benævnes eller omtales, hvorved to eller flere 

parter i en tvist selv forsøger på frivillig basis at nå frem til en aftale om bilæggelse af deres 

tvist med bistand fra en mægler. Processen kan indledes af parterne eller foreslås eller 

pålægges af en ret eller være foreskrevet i loven i en medlemsstat" 

Definitionen minder på mange måder om Vibeke Vindeløvs definition, dog har EU's definition 

aspektet med vedrørende, at mæglingsprocessen kan indledes af parterne selv eller af en ret. 

Jf. mæglingsdirektivets art. 3, stk. 1, litra b, defineres en mægler som; 

"en tredjemand, der anmodes om at forestå en mægling på effektiv, uvildig og kompetent vis, 

uanset hvordan den pågældende benævnes, eller hvilken profession den pågældende udøver i 

den berørte medlemsstat, og uanset hvordan den pågældende er blevet udpeget til at foretage 

mæglingen eller er blevet pålagt opgaven". 

Der udover belyser mæglingsdirektivet regler om mæglingens fortrolige karakter, 

forældelsesfrister, oplysning om mægling til almenheden, men vigtigst for denne afhandling 

belyser direktivet eksigibilitet af mæglingsforlig. 



Side 99 af 113 
 

9.1.2 Mæglingsdirektivet art. 6 om eksigibilitet 

Mæglingsdirektivets art. 6, stk. 1 fastlægger, at parterne kan anmode om, at et skriftligt 

mæglingsforlig kan gøres eksigibelt, og med mindre at mæglingsforligets indhold strider mod 

lovgivningen i medlemsstaten, hvor anmodningen fremsættes, eller hvis medlemsstatens 

lovgivning ikke giver hjemmel for eksigibilitet, da skal anmodningen imødekommes. 

Hvis medlemsstaten, hvor anmodningen fremsættes, ikke anerkender det skriftlige 

mæglingsforlig for i sig selv at være eksigibelt, da skal en ret eller en anden kompetent 

myndighed gøre mæglingsforliget eksigibelt ved dom, afgørelse eller et officielt dokument jf. 

mæglingsdirektivet art. 6, stk. 2. 

Såfremt mæglingsforliget i sig selv ikke er eksigibelt, da skal der være en instans, som har 

kompetence til at gøre mæglingsforliget eksigibelt. Jf. mæglingsdirektivet art. 6, stk. 3 skal  

"(m)edlemsstaterne underrette Kommissionen om, hvilke retter eller andre myndigheder der 

har kompetencen til at varetage anmodninger efter stk. 1 og 2". 

Denne instans kan være en domstol eller en anden myndighed, men det fremgår ikke af 

direktivet, at der kræver, at der anlægges sag ved en domstol for at mæglingsforliget kan gøre 

eksigibelt. Det fremgår af mæglingsdirektivets præambel 3, at alternative metoder til 

tvistbilæggelse skal bevirke, at behandling af tvister skal forenkles og forbedres, og af 

mæglingsdirektivets præambel 6, fremgår det at "mægling kan muliggøre billig og hurtig 

udenretlig tvistbilæggelse". Det må formodes, at EU's intension med at en ret eller anden 

myndigheds mulighed for at gøre et mæglingsforlig eksigibelt, skal foregå uden for en retssag. I 

Danmark er det fogedretten, som tvangsfuldbyrder kendelser afsagt af fx voldgift, og det 

kunne tænkes, at fogedretten kunne være en myndighed, som via et officielt dokument kunne 

gøre mæglingsforlig eksigible.    

9.1.3 Justitsministeriet notat om mæglingsdirektivet 

I forbindelse med at EU vedtog mæglingsdirektivet udfærdigede Justitsministeriet et notat om 

tilvalg af mæglingsdirektivet, hvoraf det fremgår, at mægling ved mæglingsinstitutter i privat 

regi ikke er lovreguleret i dansk ret.173  

I følge Justitsministeriet kan der ske tvangsfuldbyrdelse jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 2 når det 

vedrører forlig indgået ved domstole eller andre myndigheder, hvis afgørelser efter 
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lovgivningen kan tvangsfuldbyrdes.174 Endvidere kan udenretlige forlig om gæld 

tvangsfuldbyrdes jf. RPL § 478, stk. 1, nr. 4.175  

I notatet vurderer Justitsministeriet, hvad konsekvenserne af et tilvalg af direktivet måtte 

være, og her kommer Justitsministeriet frem til, at vedrørende tvangsfuldbyrdelse af 

udenretlig mæglingsforlig må det forventes, at den nuværende lovgivning er i 

overensstemmelse med kravene i mæglingsdirektivet.176 Justitsministeriet skriver endvidere i 

afsnittet om "Konsekvenser for borgere og virksomheder", at direktivet vil "kunne betyde, at 

udenretlig mæglingsaftaler skal kunne danne grundlag for fuldbyrdelse i videre omfang end i 

dag".177  

Det er interessant, at Justitsministeriet først kommer frem til, at den nuværende lovgivning er i 

overensstemmelse med kravene i mæglingsdirektivet, og efterfølgende vurderer, at 

mæglingsdirektivet vil kunne betyder, at tvangsfuldbyrdelse af udenretlige mæglingsforlig kan 

komme til at ske i et videre omfang end i dag. Eksemplet af Lin Adrian; to virksomheder er i 

konflikt vedrørende eventuel produktkopiering og headhunting af en medarbejder i den ene 

virksomhed til den anden virksomhed, 178 illustrerer, at det må være tvivlsomt om 

Justitsministeriets vurdering er korrekt. Konfliktdelen vedrørende produktkopiering vedrører 

hverken gæld, er et forlig ved en domstol eller myndighed, og der er helle ikke tale om rørligt 

gods eller fast ejendom, så umiddelbart dækker lovgivningen ikke, men her kan dog være lex 

specialis, som regulerer området. For konfliktdelen vedrørende headhunting af medarbejdere 

er lovgivningen, som Justitsministeriet refererer til, ikke dækkende, og ud fra Lin Adrian er 

konflikten uden retlig virkning, hvorfor det må formodes, at der ikke er lex specialis på 

området.179  Det må derfor formodes, at den nuværende lovgivninger ikke er fuldt ud i 

overensstemmelse med mæglingsdirektivet, men at den nuværende lovgivning skal suppleres 

for at leve op til mæglingsdirektivet, såfremt retsforbeholdene blev ophævet. 

9.1.4 Høringssvar ved mæglingsdirektivet 

Omkring 2005 sender det danske justitsministerium høringsmateriale vedrørende 

mæglingsdirektivet ud til interessenter. Som forventet er reaktionerne blandende og 
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modsigende. Den Danske Dommerforening finder ikke noget umiddelbart behov for en EU-

retlig regulering af mæglingsområdet, der imod er Dommerfuldmægtigforeningen meget 

positive overfor mæglingsdirektivet og mæglingsdirektivet har ikke givet anledning til yderlig 

kommentarer til direktivforslaget.180   

Det materiale der er udsendt til høring i Danmark, er ikke fuldstændigt enslydende med 

direktivets endelige ordlyd, og nogle af artiklerne har også ændret nummer.  

I forhold til tvangsfuldbyrdelse af aftaler indgået ved mægling/mæglingsforlig udtaler 

Advokatrådet at "den foreslåede formulering muligt etablerer en retstilstand, hvor efter det 

kan blive vanskeligt eller umuligt at anfægte gyldigheden af en mediationsaftale for 

domstolene. Adgangen til at anfægte en mediationsaftale ved domstolene bør ikke være 

snævrere end f.eks. muligheden for at anfægte en voldgiftsaftale, og formuleringen af artikel 5 

i øvrigt synes at forudsætte, at kun aftaler, som i deres indhold svarer til den retsstilling, som i 

øvrigt må antages at gælde efter lovgivningen i EU eller det på gældende land, kan antages 

som gyldige aftaler. Advokatrådet fremhæver, at dette formentlig ikke er hensigten med 

direktivet, idet formålet med mediation i en række tilfælde vil være at søge en løsning, som 

parterne er enige om, uanset om dette er i overensstemmelse med den gældende lovgivning 

på området".181  

HTS Interesseorganisationen182 finder, at selv om direktivet ikke er bindende for eller finder 

anvendelse i Danmark, bør det overvejes at indføre ordningen.183 Endvidere er HTS 

Interesseorganisationen i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse "positiv over for artikel 5, 

hvorefter resultatet af en mægling kan bekræftes af en domstol og dermed få retskraft. Dette 

selv om en mæglingsproces baserer sig på, at begge parter i mæglingsprocessen har opnået 

enighed om en løsningsmodel og derfor i praksis ofte vil føle sig bundet heraf i modsætning til, 

hvad der nødvendigvis vil være tilfældet i forbindelse med en domsafsigelse i traditionel 

forstand".184  

"Forening for Mediation/Konfliktmægling finder det i den forbindelse vigtigt at understrege, at 

et stort antal af de civil- og handelsretlige konflikter, som er egnet til mægling, ikke har 

anlæggelse af retssag som alternativ. Direktivforslag om fremme af mægling i civil- og handels 
                                                           
180

 (Justitsministeriet, 2005) 
181

 (Justitsministeriet, 2005, s. 3) 
182

 Arbejdsgiverforening for handel, transport og service 
183

 (Justitsministeriet, 2005, s. 5) 
184

 (Justitsministeriet, 2005, s. 6) 
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retlige forhold bør derfor ikke alene baseres på den forudsætning, at området for mægling og 

for domstolsbehandling er overvejende sammenfaldende, ligesom mæglingsprocessen ikke – 

for at kunne få almindelig udbredelse – har behov for at blive sikret de samme midler, f.eks. 

fuldbyrdelsesmuligheder, som parter, der vælger at anvende domstolene, råder over. En reel 

styrkelse af anvendelsen af mægling i Danmark og Europa på nuværende tidspunkt består ikke 

i snævert at styrke det område, som traditionelt gøres til genstand for retssager, men i at 

styrke mægling på civil- og handelsretlige områder i al almindelighed".185 

Endvidere anfører Forening for Mediation/Konfliktmægling om artikel 5 om 

tvangsfuldbyrdelse, "at mæglingstanken i det hele bygger på frivillighed, og allerede af denne 

grund er tanken om at give mæglingsaftaler samme retskraft som domme i strid med selve 

grundtanken. Foreningen fremhæver, at man også kan anlægge den synsvinkel, at mægling i 

modsætning til konfliktbehandling ved domstolene hviler i en helt anden konfliktforståelse, 

hvor bl.a. sanktioner er uden betydning, idet parterne selv har indgået aftalen. Netop 

mæglingens frivillige karakter kombineret med at parterne selv tager stilling i deres konflikt 

med mæglerens hjælp, er også afgørende for, at mægling ikke afføder retssikkerhedsmæssige 

betænkeligheder.  

Den foreslåede artikel 5 vil således efter foreningens opfattelse medføre en række problemer: 

Dels vil hele mæglingsprocessen blive påvirket af, at den endelige aftale kan tillægges retskraft. 

Det kan betyde, at der undervejs kommer fokus på de områder, hvor retskraft er tænkelig, 

hvorimod de – ofte overordentlige vigtige – områder, der ikke kan tillægges retskraft risikerer 

at miste deres betydning helt eller delvist. Dels vil en sådan bestemmelse rejse store 

retssikkerhedsmæssige problemer. Foreningen påpeger, at hvis en mæglingsaftale skal 

tillægges retskraft som en dom uden retssystemets retssikkerhedsgarantier, vil der opstå 

retssikkerhedsmæssige problemer. Man kan forestille sig, at man for at afhjælpe disse 

langsomt vil indbygge samme garantier i mægling som ved domstolene, og umærkeligt vil 

mægling blive lig den aktivitet, som den skal være et alternativ til og dermed uinteressant. 

Formålet med direktivet er at sikre en sund sammenhæng mellem mægling og retssager, og 

det sker efter foreningens mening bedst ved at sikre, at mægling forbliver et reelt alternativ. 

Artikel 5 er således imod hele grundtanken i mægling og kan være direkte skadelig for 
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mæglingsinstituttet, hvorfor Forening for Mediation/Konfliktmægling anbefaler, at artiklen 

udgår".186  

Stik imod Forening for Mediation/Konfliktmægling udtrykker Mediationcenter A/S "glæde 

over, at Kommissionen sætter fokus på mediationsområdet , herunder især på fuldbyrdelse af 

aftaler indgået ved mediation".187  

9.2 Norge 

Norge indførte i 1915 den først Lov om mekling og rettergang i sivile tvister, herefter 

tvistemålsloven, i 1915, og i 2005 vedtog det norske folketing tillæg til lov vedrørende 

udenretlig mægling, herefter tvisteloven som trådt i kraft 1. januar 2008. Tvistelovens formål 

er, at parterne i en tvist forsøger at forlige tvisten forud for en anlæggelse af sag ved domstol. 

Det er tvisemålsudvalget, som drøfter reglerne i tvisteloven med henblik på, hvordan der bedst 

tilrettelægges en kultur, som bevirker at tvister løses uden, at der anlægges sag ved domstole. 

Udgangspunktet er, at alle andre muligheder skal være udtømt, da sagsanlæg er den sidste 

udvej.188 

Den norske regering havde efterfølgende overvejelse: "Departementet er enig i at tvisteloven 

må legge til rette for at tvister i større utstrekning enn i dag løses i minnelighet før saken 

bringes inn for domstolene, og slutter seg i hovedsak til utvalgets forslag. Utvalgets forslag om 

plikter før sak reises, er ikke mer omfattende enn det partene normalt går gjennom når en 

tvist oppstår. De fleste vil i det lengste prøve å unngå rettssak med de kostnader og ulemper 

det fører med seg. Ikke minst kan en rettssak virke konfliktskjerpende og prege forholdet 

mellom partene i framtiden. Departementet mener at en synliggjøring ved lovfesting av en 

plikt til å varsle motparten, klarlegge krav og grunnlaget for kravet, opplyse om viktige bevis og 

forsøke å løse saken utenrettslig, vil øke bevisstheten om utenrettslig løsning og bidra til at 

flere saker blir løst uten at saken bringes inn for domstolene. Reglene vil også legge til rette for 

at saksforholdet er bedre avklart når sak eventuelt reises for tingretten. Dette er i samsvar 

med målet om at sakene i større grad skal avklares under saksforberedelsen.”189  
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 (Justitsministeriet, 2005, s. 10 og 11) 
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 (Justitsministeriet, 2005, s. 11) 
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 (Justitsministeriet, 2006, s. 60) 
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Hvis en part modsætter sig at løse konflikten uden for domstolssystemet, kan det få 

konsekvenser for sagsomkostningerne for en eventuel senere retssag.190 Men loven skal ikke 

anvendes uden omtanke, da der kan være sager, som har principiel karakter, som 

nødvendiggør at sagen indbringes for en domstol uden forudgående forsøg på 

konfliktløsning.191  

Af tvisteloven § 5-4 gælder et generelt princip om, at parterne skal søge at løse konflikten i 

mindelighed, inden sagen indbringes for en domstol, og dette kan fx foregå ved udenretlig 

mægling. I følge Kristin Kjelland-Mørdre er der ikke tale om en pligt, men bestemmelsen 

fremmer en bevidsthed om udenretlig mægling.192 Men de måske vigtigste incitamenter ved 

tvistelovens § 5-4, er sagsomkostningerne og de omkostninger der er forbundet med risikoen 

for udfaldet ved en retssag.193  

Udenretlig mægling er reguleret i tvistelovens kap. 7, hvor af det fremgår af tvisteloven § 7-1 

(1), at parterne kan aftale udenretlig mægling efter tvisteloven, og ved indgåelse af aftale 

heraf, at aftalen er skriftlig, og tvistelovens regler om udenretlig mægling finder anvendelse. 

Den norske lov stiller ikke krav til den udenretlige mægler om at besidde en særlig faglig 

baggrund, og såfremt parterne anmoder tingretten kan denne udnævne en mægler blandt 

rettens retsmæglere jf. tvisteloven § 7-1 (1). Dog stilles der krav til at mægler skal være 

upartisk, uafhængig og kvalificeret til hvervet jf. tvisteloven § 7-2 (2). 

Jf. tvisteloven § 7-3 (1) skal parterne eller en repræsentant deltage i mæglingen, og det er 

hensigten af parterne indgår en aftale ved en mindelig løsning, herved har parterne stor 

aftalefrihed i følge Kristin Kjelland-Mørdre.194 

Der skal føres en protokol over mæglingen, som viser hvem der deltager, og hvis en part 

fremlægger et forligstilbud, skal dette fremgår af protokollen jf. tvisteloven § 7-3 (4).  

Når mæglingen afsluttes ved at der er indgået en mindelig aftale, eller hvis parterne ikke kan 

finde en aftale og mæglingen afsluttes, da skal det angives i protokollen jf, tvisteloven § 7-3 

(5). 
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9.2.1 Norge og eksigibilitet 

Hvorvidt norsk lovgivning muliggøre eksigibilitet af mæglingsforlig, er uvis, da det ikke klart 

fremgår af tvisteloven eller lov om tvangsfuldbyrdelse,195 hvad der gør dig gældende for 

tvangsfuldbyrdelse ved udenretlig mægling.    

9.3 Tilgang til udenretlig mægling 

Som det fremgik af kapitel 6 er der i Danmark meget begrænset lovgivning vedrørende 

udenretlig mægling, idet der kun er lovgivet om udenretlige mæglingsforlig, som vedrører 

pengegæld. Hvorfor det er sådan, vides ikke, og det har ikke været muligt at finde frem til, 

hvorfor udenretlig mægling ikke har lovgivers interesse, men eftersom EU og Norge har lavet 

regulering på området, er der intet juridisk til hinder for, at Danmark kunne gøre det samme. 

EU har i mæglingsdirektivet indsat mulighed for at tvangsfuldbyrdelse af udenretlige 

mæglingsforlig kan finde sted, hvor vidt dette også gælder norsk lov, vides ikke, men når EU 

kan regulere på området og EU ret har forrang for dansk ret jf. Costa ENEL,196 da vil der ikke 

være noget juridisk til hinder for, at Danmark kunne lave lovgivning om tvangsfuldbyrdelse af 

udenretlige mæglingsforlig. Hvis Danmark ikke havde sine retsforbehold, da skulle Danmark 

have implementeret mæglingsdirektivet, og der ville være mulighed for tvangsfuldbyrdelse af 

udenretlige mæglingsforlig.  

 

 

 

                                                           
195

 (Lovdata lov om tvangsfuldbyrdeles, 1992) 
196

 (Flaminio Costa mod ENEL, Anmodning om præjudiciel afgørelse: Giudice conciliatore di Milano - 
Italien, Sag 6-64.) 
Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL, den danske udgave af samlingen 1954-64 s. 531 
Antal dommere: 7. 
Parterne: Costa advokat og italiensk statsborger mod statsejet elselskabet ENEL (Ente natzionale 
engergia ellettrica, impresa gia della Edison Volta).  
Faktum: Flaminio Costa mente, at en italiensk lov om betaling af elektricitet var EU-stridig og nægtede at 
betale et tillæg til en el regning på 1925 lire. Den italienske regering indvendte, at EU-Domstolen ikke 
kunne anvendes, da sagen vedrørte nationale regler.  Fredsdommer i Milano stillede præjudicielt 
spørgsmål til EU-Domstolen. I sagen behandles EU rettens forrang, etableringsretten og hvilke nationale 
instanser der har ret til at stille præjudicielle spørgsmål.  
Resultat: Fællesskabsrettens forrang bekræftedes af artikel 189 EØF- Traktaten, hvorefter forordninger 
er bindende og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Dermed kan nationale myndigheder ikke 
opstille foranstaltninger, der begrænser borgere fra andre medlemsstater at etablerer sig i en 
medlemsstat. Endvidere at enhver national retlig instans hvor appel ikke er mulig skal føre et EU 
fortolkningsspørgsmål videre til EU-Domstolen ved et præjudicielt spørgsmål. 
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Forkortelser 

AFTL Aftaleloven 

B2B Business to business 

Ca. cirka 

DL Danske Lov 

Fx for eksempel 

Jf. jævnfør 

m.m. med mere 

Nash EQ Nash equilibrium   

Osv. Og så videre 

Pr.  per 

RPL retsplejeloven 

VL Voldgiftsloven  
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30/06/1993  

Mæglingsdirektivet: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/52/EF af 21. maj 

2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område 

Retsplejeloven: lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, med 

efterfølgende ændringer 

Voldgiftsloven af 1972: Lov om voldgift lov nr. 181 af 24/05/1972 

Voldgiftsloven: Lov om voldgift, lov nr. 553 af 24. juni 2005, som ændret ved lov nr. 106 af 26. 

februar 2008 

Forarbejder 

Lovbekendtgørelse 2016-03-02 nr. 193 om aftaler og andre retshandler på formuerettens 

område 
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Domme 

Sag 6/64, Flaminio Costa mod ENEL, den danske udgave af samlingen 1954-64 s. 531 

U.1958.594.V 

U.1973.1014.Ø 

U.1988.97.Ø 

U..1990.851.V 


