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I. INSTITUTETS ORGANISATION
§ 1 Institutet
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet) är en enhet inom Stockholms
Handelskammare för tvistlösning. Institutet avgör inte själv tvister. Det har till uppgift
•

att enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler biträda vid
avgörande av inhemska och internationella tvister,

•

att enligt andra av Institutet antagna regler 1 biträda vid lösande av tvister,

•

att efter eget beslut i varje särskilt fall bistå i förfarande som anordnas med avvikelse helt
eller delvis från förut nämnda regler,

•

att meddela närmare föreskrifter om tvistlösning enligt Institutets regler samt

•

att lämna information om skiljedomsfrågor, medling m m.

§ 2 Styrelse
Institutet skall ha en styrelse bestående av en ordförande, högst tre vice ordförande och högst
12 övriga ledamöter, vilka samtliga utses av Handelskammarens styrelse. Ordföranden, vice
ordförandena och styrelseledamöterna utses för tre år i taget och får, i respektive egenskap,
omväljas högst en gång om inte särskilda omständigheter föreligger
Handelskammarens styrelse kan om synnerliga skäl föreligger entlediga ledamot. För ledamot
som avgår eller entledigas under mandattiden utser Handelskammarens styrelse ny ledamot
för återstoden av denna tid.
§ 3 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutför med två ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I
brådskande ärenden får beslut fattas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.
Styrelsens beslut är slutgiltiga och kan inte överprövas av Handelskammaren.
§ 4 Sekretariatet
Vid Institutet skall finnas ett sekretariat under ledning av en generalsekreterare som
skall vara jurist.
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Institutet har antagit Regler för Förenklat Skiljeförfarande, Skiljedomsregler för Försäkringstvister,
Medlingsregler samt Regler för tillämpning av UNCITRALs skiljedomsregler.
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II. INSTITUTETS SKILJEDOMSREGLER
INLEDANDE AV FÖRFARANDE
§ 5 Påkallande av skiljeförfarande
Skiljeförfarande inleds genom att käranden till Institutet inger påkallelseskrift som skall
innehålla
1. uppgift om parternas och deras ombuds namn och adresser, telefonnummer,
telefaxnummer och e-postadresser,
2. sammanfattande redogörelse för tvisten,
3. preliminär uppgift om kärandens yrkande,
4. kopia av det skiljeavtal eller den skiljeklausul som käranden åberopar, samt
5. i förekommande fall uppgift om kärandens val av skiljeman samt skiljemannens adress,
telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress.
§ 6 Ansökningsavgift
Samtidigt som påkallelseskriften inges skall käranden betala en ansökningsavgift med belopp
som anges i Institutets reglemente avseende kostnader för förfarandet sådant reglementet
lyder vid tiden för påkallelseskriftens ingivande.
Om inte ansökningsavgiften betalas samtidigt som påkallelseskriften inges skall Institutet
förelägga käranden att inom viss tid erlägga denna.
§ 7 Avvisning
Om det är uppenbart att Institutet saknar behörighet att befatta sig med tvisten eller om
ansökningsavgiften inte erläggs inom förelagd tid, skall kärandens påkallelse avvisas.
§ 8 Dag då skiljeförfarande anses inlett
Skiljeförfarande anses inlett den dag påkallelseskriften inkom till Institutet.
§ 9 Institutets handläggning
Institutets handläggning skall ske opartiskt, ändamålsenligt, snabbt och med iakttagande av
sekretess.
§ 10 Svarandens yttrande m m
Institutet skall översända påkallelseskriften till svaranden. Svaranden skall uppmanas att
senast viss dag till Institutet inkomma med yttrande som skall innehålla
1. kommentar till vad käranden anfört i påkallelseskriften, och
2. i förekommande fall uppgift om svarandens val av skiljeman samt skiljemannens adress,
telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress.
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Vill svaranden framställa invändning om skiljeavtalets giltighet eller tillämplighet skall det
ske i yttrandet, varvid grunderna för invändningen skall anges.
Vill svaranden väcka genkäromål eller yrka kvittning bör uppgift härom lämnas i yttrandet
med en redogörelse för anspråket och preliminär uppgift om yrkande. Genkäromål får väckas
och kvittningsyrkande framställas endast om det framställda anspråket omfattas av
skiljeavtalet.
Institutet skall översända yttrandet till käranden. Denne skall beredas tillfälle att yttra sig över
svarandens invändningar och yrkanden.
Underlåter svaranden att inkomma med yttrande utgör det inte hinder för målets fortsatta
handläggning.
§ 11 Kompletteringar och frister
Institutet kan uppmana part att komplettera sin skrift till Institutet. Om käranden inte följer en
sådan uppmaning kan Institutet besluta att avvisa målet. Underlåter svaranden att komplettera
genkäromål kan Institutet avvisa detta. Underlåter svaranden i annat fall att efterkomma en
uppmaning utgör det inte hinder för målets fortsatta handläggning.
Har Institutet förelagt part att inom viss tid företa en åtgärd kan Institutet förlänga denna tid.
§ 12 Översändande av handling
Översändande av handling från Institutet skall ske till adressatens senast kända adress.
Översändande av handling skall ske med bud eller genom att handlingen sänds med
rekommenderat brev, telefax, e-post eller på annat sätt som ger en bekräftelse på
översändandet.
Om handlingen har avsänts i enlighet med andra stycket skall den anses ha kommit adressaten
tillhanda den dag handlingen med det valda befordringssättet normalt skulle ha kommit
adressaten tillhanda.
§ 13 Utseende av skiljeman, fastställande av plats för förfarandet m m
Institutet skall, sedan skriftväxling enligt §§ 5-11 avslutats
1. bestämma antalet skiljemän, om parterna inte gjort det,
2. i fall då det enligt § 16 ankommer på Institutet, utse ensam skiljeman eller ordförande i
skiljenämnden och i förekommande fall annan skiljeman,
3. bestämma platsen för skiljeförfarandet, om parterna inte gjort det, samt
4. fastställa förskottsbelopp enligt § 14.
§ 14 Förskottsbelopp
Förskottsbeloppet skall motsvara den beräknade summan av samtliga kostnader för
förfarandet enligt § 39.
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Förskottsbeloppet skall erläggas av parterna med hälften vardera. Institutet kan fastställa
särskilt belopp för genkäromål och kvittningsyrkande. Institutet kan under skiljeförfarandet,
efter anmälan av skiljenämnden, besluta att ytterligare belopp skall inbetalas.
Erlägger part inte sin andel av fastställt förskottsbelopp skall Institutet bereda motparten
tillfälle att senast viss dag inbetala den andelen. Uteblir härefter betalningen skall målet i sin
helhet eller i den del till vilken förskottsbeloppet hänför sig avskrivas eller avvisas.
Institutet får såväl under förfarandets gång som därefter använda förskottsbeloppet för
betalning av arvoden till skiljemännen och andra kostnader för förfarandet.
Institutet kan besluta att förskottsbeloppet till viss del får utgöras av bankgaranti eller annan
säkerhet.
§ 15 Hänskjutande av mål till skiljenämnden
Efter det att skiljenämnden utsetts och förskottsbetalning fullgjorts skall Institutet hänskjuta
målet till skiljenämnden.
SKILJENÄMNDS SAMMANSÄTTNING
§ 16 Antalet skiljemän och hur de utses
Parterna kan bestämma antalet skiljemän. Har parterna inte bestämt antalet skiljemän skall
skiljenämnden bestå av tre skiljemän, såvida inte Institutet med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter, beslutar att målet i stället
skall avgöras av ensam skiljeman.
Skall skiljenämnden bestå av fler än en skiljeman skall vardera parten utse lika antal
skiljemän. Underlåter part att inom föreskriven tid utse skiljeman utses denne av Institutet, om
inte parterna har bestämt annat.
Finns på någondera sidan två eller flera parter och skall tvisten lösas av fler än en skiljeman,
utser kärandesidan och svarandesidan lika antal skiljemän. Kan parterna på någon sida inte
enas om skiljeman eller skiljemän utser Institutet skiljemannen eller skiljemännen. Om
särskilda omständigheter föranleder det, kan Institutet besluta att Institutet skall utse hela
skiljenämnden, om inte parterna har bestämt annat.
Skall skiljenämnden bestå av fler än en skiljeman skall Institutet utse ordförande, om inte
parterna har bestämt annat.
Skall målet avgöras av en skiljeman utses denne av Institutet, om inte parterna har bestämt
annat.
Avlider en av part utsedd skiljeman utser parten annan skiljeman i dennes ställe. Avlider en
av Institutet utsedd skiljeman utser Institutet annan skiljeman.
Entledigas eller avgår skiljemannen från uppdraget skall Institutet utse annan skiljeman. Var
skiljemannen utsedd av part skall den parten beredas tillfälle att yttra sig. Består
skiljenämnden av tre eller flera skiljemän kan Institutet besluta att övriga skiljemän skall
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fortsätta skiljeförfarandet. Innan sådant beslut fattas skall parterna och skiljemännen beredas
tillfälle att yttra sig.
Har parterna olika nationalitet skall Institutet utse ensam skiljeman eller ordförande i
skiljenämnden med annan nationalitet än part, om inte skäl däremot föreligger eller parterna
har bestämt annat.
§ 17 Jäv och skiljemans upplysningsplikt
Skiljeman skall vara opartisk och oberoende.
Den som får förfrågan om han vill åta sig uppdrag som skiljeman skall upplysa om
förhållande som är ägnat att minska förtroendet för hans opartiskhet eller oberoende (jäv). Om
han ändå utses till skiljeman skall han genast skriftligen lämna upplysning om förhållandet till
parterna och övriga skiljemän.
Skiljeman som får kännedom om förhållande som kan antas utgöra jäv är skyldig att genast
skriftligen upplysa parterna och övriga skiljemän därom.
§ 18 Jävsinvändning
Vill part göra invändning om jäv mot skiljeman skall parten göra det skriftligen.
Jävsinvändningen skall vara motiverad och skall sändas till Institutet.
Jävsinvändning skall göras inom 15 dagar efter det att parten fick kännedom om omständighet
som enligt partens mening grundar jäv. Part som inte gjort invändning om jäv i rätt tid har
förlorat rätten att göra sådan invändning.
Parterna och skiljemännen skall av Institutet beredas tillfälle att yttra sig över
jävsinvändningen.
Fråga om jäv mot skiljeman prövas och avgörs slutligt av Institutet. Finner Institutet att
skiljeman är jävig skall Institutet entlediga skiljemannen.
§ 19 Entledigande av skiljeman
Inträder förfall för skiljeman att fullgöra uppdraget eller underlåter han att vederbörligen
befatta sig med arbetet skall Institutet entlediga skiljemannen.
Innan beslut om entledigande fattas skall parterna och skiljemännen beredas tillfälle att yttra
sig.
FÖRFARANDET INFÖR SKILJENÄMNDEN
§ 20 Skiljenämndens handläggning
Skiljenämnden beslutar om förfarandet. Den skall därvid iaktta vad som framgår av
skiljeavtalet och dessa regler samt beakta parternas önskemål.
Skiljenämnden kan bestämma att ordföranden ensam får fatta beslut angående förfarandet.
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Skiljenämnden skall handlägga saken opartiskt, ändamålsenligt, snabbt och med iakttagande
av sekretess. Parterna skall beredas tillfälle att i behövlig omfattning utföra sin talan.
Skiljenämnden får efter samråd med parterna bestämma att sammanträden skall hållas på
annan plats än den som bestämts för förfarandet.
Bestämmelsen i § 12 äger motsvarande tillämpning i fråga om översändande av handling från
skiljenämnden.
§ 21 Käromål, svaromål m m
Käranden skall inom den tid som skiljenämnden bestämmer avge käromål som, i den mån
sådana uppgifter inte redan lämnats i målet, skall innehålla
1. bestämt yrkande,
2. de omständigheter som käranden åberopar till stöd för yrkandet, och
3. preliminär uppgift om den bevisning käranden önskar åberopa.
Svaranden skall därefter och inom den tid som skiljenämnden bestämmer avge svaromål som,
i den mån sådana uppgifter inte redan lämnats i målet, skall innehålla
1. svarandens inställning till kärandens yrkande,
2. de omständigheter som svaranden åberopar till stöd för sin ståndpunkt,
3. eventuellt genkäromål eller kvittningsyrkande samt de omständigheter som åberopas till
stöd för detta, och
4. preliminär uppgift om den bevisning svaranden önskar åberopa.
Skiljenämnden kan besluta om ytterligare skriftväxling.
§ 22 Ändring av talan
Part får under förfarandet ändra sin talan om denna efter ändringen fortfarande omfattas av
skiljeavtalet och skiljenämnden inte anser det olämpligt med hänsyn till tidpunkten för
taleändringen, den olägenhet som orsakas motparten och övriga omständigheter.
Bestämmelsen i första stycket gäller även i fråga om parts rätt att senare än som anges i § 10
väcka genkäromål eller framställa kvittningsyrkande.
§ 23 Språk
Har parterna inte i skiljeavtalet bestämt vilket eller vilka språk som skall användas i
förfarandet skall skiljenämnden efter att ha hört parterna besluta därom.
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§ 24 Tillämplig rätt
Skiljenämnden skall vid tvistens avgörande tillämpa den lag eller de rättsregler som parterna
har bestämt. Finns inte någon sådan överenskommelse skall skiljenämnden tillämpa den lag
eller de rättsregler som skiljenämnden anser lämpligast.
Parternas hänvisning till ett bestämt lands lag skall inte anses innefatta dess lagvalsregler.
Skiljenämnden får besluta efter billighet (ex aequo et bono) endast om parterna uttryckligen
bestämt detta.
§ 25 Muntlig förhandling
Muntlig förhandling skall hållas om part begär det eller skiljenämnden anser det
ändamålsenligt. Skiljenämnden skall med beaktande av parternas önskemål bestämma
tidpunkten för, varaktigheten av och formerna för förhandlingen, häri inbegripet sättet för
upptagande av bevisning.
Då skiljeman byts ut under pågående förfarande, avgör skiljenämnden i sin nya
sammansättning om och i vilken utsträckning ny muntlig förhandling skall hållas.
§ 26 Bevisning
Parterna skall på anmodan av skiljenämnden ange den bevisning de vill åberopa och vad som
skall styrkas med varje särskilt bevis samt förete den skriftliga bevisning som åberopas.
Skiljenämnden kan avvisa åberopad bevisning om denna saknar betydelse i målet eller om
den med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan förebringas på annat sätt.
§ 27 Sakkunnig
Om inte parterna har bestämt annat, får skiljenämnden utse sakkunnig att uttala sig om en viss
fråga.
Om part begär det skall parterna ges tillfälle att ställa frågor till den sakkunnige.
§ 28 Parts utevaro m m
Om part utan giltigt skäl uteblir från förhandling eller underlåter att i annat hänseende iaktta
föreläggande av skiljenämnden utgör detta inte hinder för målets fortsatta handläggning och
avgörande.
§ 29 Underlåtenhet att åberopa fel i förfarandet
Part, som underlåter att utan oskäligt uppehåll anmärka mot att avvikelse skett från
föreskrifter i skiljeavtalet eller i dessa regler eller från de regler som eljest gäller för
förfarandet, förlorar rätten att åberopa avvikelsen.
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§ 30 Omröstning
Vid omröstning skall den mening gälla som erhållit flest röster. Uppnås inte sådan majoritet
skall ordförandens mening gälla, om inte parterna har bestämt annat.
§ 31 Säkerhetsåtgärder
Om inte parterna har bestämt annat, får skiljenämnden under förfarandet på begäran av part
anmoda motpart att vidta åtgärd för att säkerställa anspråk som skall prövas av skiljenämnden.
Skiljenämnden får föreskriva att den part som begär åtgärden skall ställa skälig säkerhet för
den skada som kan tillfogas motparten.
En ansökan vid allmän domstol eller hos exekutiv myndighet om säkerhetsåtgärd skall inte
anses oförenlig med skiljeavtalet eller dessa regler.
SKILJEDOMEN
§ 32 Skiljedom m m
Skiljedom skall anses meddelad på platsen för förfarandet. Den skall ange dagen då den
meddelades och skall innehålla domskäl och domslut och undertecknas av skiljemännen.
Skiljedom får dock meddelas även om skiljemans underskrift saknas, under förutsättning att
de flesta av skiljemännen undertecknat den och därvid antecknat att skiljeman, vars
underskrift saknas, deltagit i tvistens avgörande.
Underlåter en skiljeman utan giltigt skäl att delta i skiljenämndens prövning av en fråga, är
hans underlåtenhet inte något hinder mot att övriga skiljemän avgör frågan.
Parterna får bestämma att skiljenämndens ordförande ensam undertecknar skiljedomen.
Skiljeman får foga avvikande mening till skiljedomen.
Om förlikning träffas, får skiljenämnden på parternas begäran fastställa förlikningen i
skiljedom.
Kostnaderna för förfarandet enligt § 39 och dessas fördelning mellan parterna skall fastställas
i skiljedomen eller annat beslut varigenom förfarandet avslutas. Skiljedom får meddelas även
om den endast avser kostnader.
Skiljenämnden skall genast sända skiljedomen till parterna.
§ 33 Tid för skiljedoms meddelande
Skiljedom skall meddelas senast sex månader efter det att målet hänskjutits till skiljenämnden.
Institutet får förlänga tiden för meddelande av skiljedom.
§ 34 Särskild skiljedom
Viss fråga eller del av det varom parterna tvistar kan på parts begäran avgöras genom särskild
skiljedom.
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Har part till viss del medgivit ett yrkande får särskild skiljedom meddelas över det som
medgivits.
§ 35 Rätt till skiljedom
Återkallar en part ett yrkande skall skiljenämnden avskriva tvisten i denna del, om inte
motpart begär att det skall prövas.
Begär part, som inte erlagt ett förskottsbelopp, prövning av återkallat yrkande kan Institutet
som förutsättning för sådan prövning bestämma att parten skall erlägga ett sådant belopp.
§ 36 Skiljedoms verkan
Meddelad skiljedom är slutlig och bindande för parterna.
§ 37 Rättelse och tolkning av skiljedom, tilläggsskiljedom m m
Har uppenbar felräkning eller misskrivning skett i skiljedom eller beslut skall skiljenämnden
rätta felet.
På begäran av part, framställd inom 30 dagar från det parten fick del av skiljedomen, skall
skiljenämnden pröva yrkande som rätteligen borde ha blivit avgjort i skiljedomen men som
inte blivit avgjort däri.
På begäran av part, framställd inom 30 dagar från det parten fick del av skiljedomen, får
skiljenämnden skriftligen tolka denna.
Innan skiljenämnden vidtar åtgärd som avses i andra eller tredje stycket skall parterna beredas
tillfälle att yttra sig.
§ 38 Arkivering av skiljedom m m
Skiljenämnden skall sedan förfarandet avslutats tillställa Institutet ett exemplar av varje i
målet meddelad skiljedom och särskilt uppsatt beslut samt upprättat protokoll, vilka
handlingar arkiveras av Institutet.
KOSTNADER
§ 39 Kostnaderna för förfarandet
Kostnaderna för förfarandet utgörs av
1. arvode till skiljeman,
2. administrativ avgift till Institutet,
3. ersättning till skiljeman och Institutet för omkostnader under förfarandet, och
4. arvode och omkostnader för sakkunnig som utsetts av skiljenämnden enligt § 27.
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Belopp som avses i första stycket 1 - 3 bestäms slutligt av Institutet enligt det reglemente
avseende kostnader för förfarandet som gäller vid tidpunkten för påkallelseskriftens
ingivande. Belopp som avses i första stycket 4 bestäms slutligt av skiljenämnden.
§ 40 Betalning av kostnader för förfarandet
För betalning av de i § 39 angivna kostnaderna är parterna solidariskt ansvariga.
Om fördelningen av ansvaret mellan parterna för kostnaderna bestämmer skiljenämnden med
hänsyn till målets utgång och övriga omständigheter.

§ 41 Parts kostnader
Om inte parterna har bestämt annat får skiljenämnden på begäran av part, i skiljedom eller i
annat beslut varigenom förfarandet avslutas, med hänsyn till målets utgång och övriga
omständigheter förplikta part att betala ersättning för motparts ombudskostnader och övriga
omkostnader.
ANSVARSBEGRÄNSNING
§ 42 Skadeståndsansvar
För skada som orsakas part i ett skiljeförfarande enligt dessa regler ansvarar Institutet endast
om Institutet orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. En skiljeman ansvarar
för sådan skada endast om skiljemannen orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet.
IKRAFTTRÄDANDE
Dessa regler träder i kraft den 1 april 1999 och ersätter tidigare gällande Regler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Reglerna skall tillämpas på
skiljeförfaranden som inleds den 1 april 1999 eller senare, om inte parterna har bestämt annat.
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III. BILAGA

REGLEMENTE AVSEENDE KOSTNADER FÖR FÖRFARANDET
I. Ansökningsavgift
Den i Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut § 6 angivna
ansökningsavgiften utgör EUR 1 500.
Ansökningsavgiften återbetalas inte men utgör del av den administrativa avgiften till Institutet
enligt avsnitt III § 2 nedan och frånräknas kärandens del vid erläggande av förskottsbeloppet
enligt Reglerna § 14.

II. Förskottsbelopp
Institutet skall enligt Reglerna § 13 fastställa ett belopp som parterna skall inbetala till
Institutet för att jämte ränta utgöra förskott på kostnader för förfarandet. Beloppet skall
motsvara den beräknade summan av samtliga kostnader enligt Reglerna § 39 jämte, i
förekommande fall, mervärdesskatt. Beloppen som avses i Reglerna § 39 första stycket 1-3
beräknas enligt bestämmelserna i detta reglemente.

III. Kostnader för förfarandet
§ 1 Arvode till skiljeman
Om inte parterna har bestämt annat, beräknas arvode till skiljeman av Institutet på grundval av
tvisteföremålets värde inom ramen för de belopp som anges i nedanstående tabell.
Mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall.
Med tvisteföremålets värde avses käromål, genkäromål och kvittningsyrkande med undantag
för eventuellt yrkande om ränta. Framgår inte tvisteföremålets värde bestämmer Institutet
arvode efter en bedömning av målets omfattning. Part är skyldig att lämna erforderliga
uppgifter för den bedömningen.
Om handläggningen av ett mål krävt avsevärt mer eller mindre arbete än normalt kan
Institutet frångå de belopp som anges i tabellen.
Arvoden till medskiljeman bestäms för envar av dem till belopp motsvarande 60 procent av
ordförandens arvode, om inte Institutet med beaktande av i målet förekommande särskilda
omständigheter bestämmer annat.
§ 2 Administrativ avgift till Institutet
Institutet bestämmer sin administrativa avgift på grundval av tvisteföremålets värde enligt i
nedanstående tabell. Mervärdesskatt tillkommer i förekommande fall.
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Med tvisteföremålets värde avses käromål, genkäromål och kvittningsyrkande med undantag
för eventuellt yrkande om ränta. Framgår inte tvisteföremålets värde bestämmer Institutet
avgift efter en bedömning av målets omfattning. Part är skyldig att lämna erforderliga
uppgifter för den bedömningen.
Om handläggningen av ett mål krävt avsevärt mer eller mindre arbete än normalt kan
Institutet frångå de belopp som anges i tabellen.
§ 3 Omkostnader
Utöver arvode till skiljeman och administrativ avgift till Institutet, beslutar Institutet om den
ersättning som parterna har att utge till skiljeman och Institutet för skäliga omkostnader.
IV. IKRAFTTRÄDANDE
Detta reglemente träder i kraft den 1 april 2004 och ersätter tidigare gällande reglemente.
Reglementet skall tillämpas på skiljeförfarande som inleds den 1 april 2004 eller senare.
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ARVODE TILL SKILJEMAN
Tvisteföremålets värde (EUR)

Ordförande i skiljenämnd / Ensam skiljeman (EUR)
Minimum

Maximum

2 500

5 500

från 25 001 till 50 000

2 500 + 2% på belopp över
25 000

5 500 + 14% på belopp
över 25 000

från 50 001 till 100 000

3 000 + 2% på belopp över
50 000

9 000 + 4% på belopp
över 50 000

från 100 001 till 500 000

4 000 + 1% på belopp över
100 000

11 000 + 5% på belopp
över 100 000

8 000+ 0,8% på belopp
över 500 000

31 000 + 2,4% på belopp
över 500 000

från 1 000 001 till 2 000 000

12 000 + 0,5% på belopp
över 1 000 000

43 000 + 2,5% på belopp
över 1 000 000

från 2 000 001 till 5 000 000

17 000 + 0,2% på belopp
över 2 000 000

68 000 + 0,8% på belopp
över 2 000 000

från 5 000 001 till 10 000 000

23 000 + 0,1% på belopp
över 5 000 000

92 000 + 0,68% på belopp
över 5 000 000

från 10 000 001 till 50 000 000

28 000 + 0,03% på belopp
över 10 000 000

126 000 + 0,1% på belopp
över 10 000 000

från 50 000 001 till 75 000 000

40 000 + 0,02% på belopp
över 50 000 000

166 000 + 0,12% på
belopp över 50 000 000

från 75 000 001 till 100 000 000

45 000 + 0,012% på
belopp över 75 000 000

196 000 + 0,02% på
belopp över 75 000 000

48 000 + 0,01% på belopp
över 100 000 000

201 000 + 0,045% på
belopp över 100 000 000

till 25 000

från 500 001 till 1 000 000

från 100 000 001
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ADMINISTRATIV AVGIFT TILL INSTITUTET
Tvisteföremålets värde (EUR)

Administrativ avgift till Institutet (EUR)

till 25 000

1 500

från 25 001 till 50 000

1 500 + 4% på belopp över 25 000

från 50 001 till 100 000

2 500 + 2% på belopp över 50 000

från 100 001 till 500 000

3 500 + 1,25% på belopp över 100 000

från 500 001 till 1 000 000

8 500 + 0,8% på belopp över 500 000

från 1 000 001 till 2 000 000

12 500 + 0,4% på belopp över 1 000 000

från 2 000 001 till 5 000 000

16 500 + 0,1% på belopp över 2 000 000

från 5 000 001 till 10 000 000

19 500 + 0,08% på belopp över 5 000 000

från 10 000 001 till 50 000 000

23 500 + 0,02% på belopp över 10 000 000

från 50 000 001 till 75 000 000

31 500 + 0,02% på belopp över 50 000 000

från 75 000 001

36 500 + 0,01% på belopp över 75 000 000
Maximum 60 000
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