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mediation 
Standardklausuler til brug i aftaler 

 
 
Mediations- og voldgiftsklausul 
 
Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. 
 
Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst 
ved mediation. 
 
Hvis ikke parterne inden 10 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige 
om, hvem der skal udpeges som mediator, kan enhver af parterne anmode mediationcenter a/s om at 
bringe en mediator i forslag. 
 
Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med kodeks for god mediation udarbejdet af 
mediationcenter a/s. 
 
Vi er enige om, at enhver forældelsesfrist stilles i bero, og at det tidsrum, fra mediationsaftalen 
underskrives, til mediationen ophører uden aftale, ikke medregnes i forældelsesfristen. 
 
Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 30 kalenderdage efter, at en mediator er blevet 
udpeget, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort ved Sø- og Handelsretten i 
København eller ved voldgift i henhold til regler og procedurer for Det danske Voldgiftsinstitut 
(Københavns voldgiftsret) i henhold til de danske love. I mangel af enighed om værneting afgøres 
sagen af Det danske Voldgiftsinstitut. 
 
 
Eskaleringsklausul 
 
En uenighed anses for at være til stede, når en part meddeler dette skriftligt. 
 
Det er i aftalens ånd at løse problemerne hurtigt, og når de opstår. 
 
Alle uenigheder eller krav i forbindelse med denne aftale eller misligholdelse, ophør eller ugyldighed af 
denne aftale, eller indgåelse af yderligere aftaler, skal behandles i henhold til nedenstående: 
 
A. De direkte involverede parter skal søge enhver uenighed løst med det samme. 
 
B. Hvis parterne ikke er i stand til selv at løse uenigheden, skal de to virksomheders 

administrerende direktører løse uenigheden. 
 
C. Hvis de to virksomheders administrerende direktører ikke er i stand til at løse uenigheden, skal 

parterne foretage mediation med en mediator. 
 
D. Enhver af parterne kan anmode mediationcenter a/s om at bringe en mediator i forslag. 
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E. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med kodeks for god mediation udarbejdet af 
mediationcenter a/s. 

 
F. Mediationen skal finde sted i København, Danmark. 
 
G. Mediationen gennemføres enten på dansk eller engelsk i henhold til parternes ønske. Hvis én af 

parterne ønsker mediationen gennemført på engelsk, vil det være sproget. 
 
H. Hvis uenigheden ikke bliver løst ved hjælp af mediation inden 30 kalenderdage, skal uenigheden 

afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller ved voldgift i henhold til regler og 
procedurer for Det danske Voldgiftsinstitut (Københavns voldgiftsret) i henhold til de danske 
love. I mangel af enighed om værneting forelægges uenigheden for Det danske Voldgiftsinstitut. 

 
I. Til trods for at en uenighed er opstået mellem parterne, skal parterne fortsætte med at opføre 

sig således, at det er i overensstemmelse med parternes intentioner om at fastholde og forbedre 
relationerne imellem parterne. 

 
 
 


