
IDA Syn og skøn
 

Mandag den 2. maj 2022 kl. 19.00



19.00 – 19.05 Velkomst ved Tommy Bunch-
Nielsen
19.05 – 19.50 Præsentation af Voldgiftsnævnets
nye portal ved Lene Ahlmann-Ohlsen
19.50 -20.05 Pause
20.05 – 20.30 Diskussion af Civilretternes blanket
til syn og skøn og minretssag.dk
20.30 – 21.00 Diskussion af omfanget af
undersøgelser og registreringer som kan inddrages
i syn og skøn

Program



Huskeliste



Statistik



Syn og skøn

Sagsbehandlingstider



Evaluering pr. d.d. – A-sager



§ Jeres erfaringer og udfordringer i
arbejdet som skønsmand

§ Byd ind!

Erfaringsudveksling





VBA portalen



Folderstruktur
Max 500 Mb



Bilagsfolder





Centrale frister – et overblik



Kaffepause





Blanket ved de civile domstole



Civilretternes blanket – VBA skabelon

Se

https://domstol.dk/selvbetjening/
blanketter-og-vejledninger/syn-og-skoen/



Ikke tvang men gode råd

VBA skabeloner



VBA skabeloner



Husk grundlaget
– temaer og
materiale mv.



Drøftelse

Drøftelse af omfanget af
undersøgelser og registreringer som
kan inddrages i syn og skøn

- Almenteknisk fælleseje – gennemprøvede
løsninger
- Indhentning af oplysninger fra eksperter
- Hvem er de relevante eksperter
- Gennemsigtighed i proces



§ 13 Skønsmanden kan anmode
parterne om supplerende

§ oplysninger og materiale.

Stk. 2. Hvis skønsmanden ønsker at
skaffe yderligere oplysninger eller
foretage yderligere undersøgelser,
skal parterne underrettes herom og
have lejlighed til at udtale sig. Dette
gælder ikke indhentelse af
almenfaglig viden.

Begrund svar - lav referencer til det
almentekniske fælleseje

Regler for syn og skøn 2018

Regler om
undersøgelser



Stadeforretninger og syn og skøn
mv. – de mange formater
VBA regler for syn og skøn giver retning

§ Stadeforretning (registreringsforretning) (AB-92 § 44 og AB-18 § 63) – ved ophævelse og
konkurs - § 5, stk. 1, litra d og stk. 3.

§ Haste syn og skøn – § 19

§ Såkaldte ”semi” haste syn og skøn – § 9, stk. 3, dvs. fravigelse af fastsatte frister i reglerne

§ Registreringsforretning – ej ophævelse eller konkurs - under et igangværende byggeri eller i
forbindelse med et syn og skøn

§ Besigtigelse – sideløbende med afklaring af spørgsmål og bilag – efterfølgende egentlig
skønsforretning og besvarelse af spørgsmål

§ Klassisk syn og skøn



Læs mere på: www.voldgift.dk

Lene Ahlmann-Ohlsen lao@voldgift.dk
Mobil.nr. 23 27 98 47

http://www.voldgift.dk/
http://www.voldgift.dk/
http://www.voldgift.dk/
http://www.voldgift.dk/
http://www.voldgift.dk/

