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MEDLINGSREGLER FÖR  
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES 
SKILJEDOMSINSTITUT

Medlingsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms- 
institut (”SCC”) antagna av Stockholms Handelskammare och i 
kraft fr.o.m. den 1 januari 2014.
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MEDLINGSREGLER 

ANTAGNA AV STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH I KRAFT 
FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2014.

Parter som i ett avtal hänvisar till Regler för Stockholms Han-
delskammares Medlingsinstitut eller Medlingsregler för Stock-
holms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska anses ha kom-
mit överens om att dessa regler och senare antagna ändringar 
som är i kraft när medlingen inleds ska tillämpas på förfarandet 
om inte parterna har kommit överens om annat.
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STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES SKILJEDOMSINSTITUT

§ 1 Om SCC
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”) 
är det organ som ansvarar för administrationen av tvister 
som ska avgöras enligt SCC-regler samt andra förfaranden 
eller regler som parterna har kommit överens om. SCC be-
står av en styrelse och ett sekretariat. Detaljerade regler om 
organisationen finns i Bilaga I.

AVTAL OM MEDLING

§ 2 Avtal om medling och dess verkningar
Om inte parterna har bestämt annat, utgör inte ett avtal om 
medling enligt dessa regler rättegångshinder eller hinder 
mot att påkalla skiljeförfarande.

SEKRETESS

§ 3 Skyldighet att iaktta sekretess
(1) Om inte parterna har bestämt annat får varken part, 

medlaren eller SCC obehörigen röja medlingens före-
komst och utfall, eller använda vad de har fått känne-
dom om i samband med medlingen.

(2) Medlaren får inte till part yppa vad annan part delger 
medlaren enskilt, om inte parten ger sitt tillstånd därtill.

INLEDANDE AV MEDLING

§ 4 Medlingsbegäran
(1) Medlingen inleds den dag SCC tar emot en skriftlig be-

gäran om medling.
(2) En medlingsbegäran ska innehålla

(i) namn på parter och ombud med kontaktuppgifter,
(ii) en sammanfattande redogörelse för den sak med-

lingen avser samt
(iii) uppgift om vad parterna avtalat om medling.
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(3) Inkommer medlingsbegäran från en part ska SCC över-
sända begäran till den andra parten eller parterna och 
uppmana denne eller dessa att ange om deltagande i 
medling accepteras.

§ 5 Registreringsavgift
(1) Samtidigt som medlingsbegäran inges ska en regist-

reringsavgift betalas till SCC. Avgiften ska bestämmas 
enligt det kostnadsreglemente (Bilaga II) som är i kraft 
den dag medlingsbegäran inges.

(2) Om registreringsavgiften inte betalas samtidigt med 
medlingsbegäran ska SCC bereda parterna möjlighet 
att inom viss tid betala avgiften.

MEDLAREN

§ 6 Utseende av medlare
(1) Om inte parterna har bestämt annat utser SCC en med-

lare. Innan medlare utses ska parterna ges tillfälle att 
yttra sig om vem som ska utses.

(2) Föreslår parterna gemensamt en viss medlare, ska SCC 
utse denne.

(3) Ska flera medlare utses ska, om inte parterna har be-
stämt annat, vardera parten utse lika antal medlare 
och, vid udda antal medlare, SCC en medlare som ska 
vara ordförande.

§ 7 Medlarens ställning
(1) En medlare ska vara oberoende och opartisk.
(2) Medlaren får inte vara skiljeman i tvisten, om inte par-

terna har bestämt annat.

§ 8 Medlarens upplysningsplikt
(1) Den som får förfrågan om att åta sig uppdrag som 

medlare ska upplysa parterna om förhållande som är 
ägnat att minska förtroendet för medlarens opartisk-
het eller oberoende.
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(2) En medlare ska genast skriftligen upplysa parterna om 
det under medlingen uppkommer sådana omständig-
heter som anges i första stycket.

§ 9 Entledigande av medlare
(1) Är medlaren förhindrad att fullgöra uppdraget eller 

underlåter medlaren att fullgöra sitt uppdrag, ska SCC 
entlediga medlaren och utse en ny medlare enligt § 6.

(2) Innan beslut om entledigande fattas ska parterna och 
medlaren beredas tillfälle att yttra sig.

FÖRSKOTTSBELOPP

§ 10 Förskottsbelopp
(1) SCC ska fastställa ett förskottsbelopp som ska motsva-

ra den beräknade summan av samtliga kostnader för 
medlingen enligt § 15.

(2) Förskottsbeloppet ska betalas av parterna i lika delar, 
om inte parterna har bestämt annat. Part får betala 
hela beloppet.

(3) SCC kan under medlingen, efter anmälan av medlaren, 
besluta att ytterligare belopp ska inbetalas.

(4) SCC får såväl under medlingen som därefter använda 
förskottsbeloppet för betalning av kostnader för med-
lingen.

(5) Uteblir begärt förskottsbelopp ska tvisten i dess helhet 
eller i den del till vilken förskottsbeloppet hänför sig 
avskrivas.

§ 11 Hänskjutande till medlaren
Sedan medlare utsetts och förskottsbelopp betalats ska 
SCC hänskjuta tvisten till medlaren.

FÖRFARANDET INFÖR MEDLAREN

§ 12 Tvistens handläggning
(1) Medlaren ska med omsorg verka för att medlingen kan 

genomföras utan onödig tidsutdräkt.
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(2) Medlaren ska i samråd med parterna upprätta en tidsplan 
för medlingen och bestämma närmare om förfarandet.

(3) Parterna ska alltid ges tillfälle att i behövlig omfattning 
framlägga sin sak.

(4) Om parterna och medlaren inte bestämmer annat genom-
förs medlingen i ett sammanträde med möjlighet för med-
laren att tala enskilt med respektive part.

MEDLINGENS AVSLUTNING

§ 13 Avslutning
(1) Medlingen avslutas

(i) genom ett förlikningsavtal mellan parterna, 
(ii) genom besked från medlaren till parterna att ytter-

ligare medlingsansträngningar inte är meningsfulla, 
eller 

(iii) genom skriftligt meddelande från part till medlaren 
att medlingen avbryts.

(2) Medlaren ska meddela SCC när medlingen avslutas.

§ 14 Fastställelse av förlikningsavtal genom  
skiljedom
I samband med att parterna träffar förlikningsavtal kan de, om 
medlaren samtycker, överenskomma om att utse medlaren till 
skiljeman och uppdra åt denne att fastställa förlikningsavtalet 
genom skiljedom.

KOSTNADER

§ 15 Kostnader för medlingen
(1) Kostnader för medlingen består av

(i)  medlarens arvode, 
(ii) administrativ avgift till SCC och 
(iii) medlarens och SCCs omkostnader under medlingen.

(2) Registreringsavgiften enligt § 5 ska avräknas på ersätt-
ningen till SCC enligt första stycket.
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(3) Belopp enligt första stycket beslutas av SCC enligt det reg-
lemente avseende kostnader för medling som gäller vid 
den tidpunkt då begäran om medling inkommer till SCC.

§ 16 Betalning av kostnader för medlingen
(1) Parterna är solidariskt ansvariga gentemot medlaren och 

SCC för de kostnader som anges i § 15.
(2) Om inte parterna har bestämt annat, ska kostnaderna för 

medlingen slutligt parterna emellan bäras av parterna med 
hälften vardera.
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BILAGA I:  
ORGANISATION

§ 1 Om SCC
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (“SCC”) till-
handahåller administrativ service i samband med tvistlösning. 
SCC är en del av Stockholms Handelskammare som oberoende 
utför sina uppgifter vid administrationen av tvister. SCC består 
av en styrelse och ett sekretariat.

§ 2 SCCs uppgifter
SCC avgör inte själv tvister. SCC har till uppgift att

(i) administrera inhemska och internationella tvister i en-
lighet med SCC-regler och andra förfararanden eller 
regler som parterna har kommit överens om, och

(ii) informera om skiljedoms- och medlingsfrågor.

§ 3 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av en ordförande, högst tre vice ordföran-
den och ytterligare högst tolv andra ledamöter. I styrelsen ska 
både svenska och icke-svenska medborgare ingå.

§ 4 Utseende av styrelsen
Styrelsen utses av Stockholms Handelskammares styrelse. Sty-
relseledamöterna ska utses för en period av tre år och får i res-
pektive egenskap utses igen för endast en ytterligare period 
om tre år, om inte synnerliga skäl föreligger.

§ 5 Entledigande av styrelseledamot
Om synnerliga skäl föreligger får Stockholms Handelskammares 
styrelse entlediga en styrelseledamot. Om en styrelseledamot 
avgår eller blir entledigad under mandattiden ska Stockholms 
Handelskammares styrelse utse en ny ledamot för återstoden 
av denna tid.

§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen har till uppgift att fatta de beslut som krävs av SCC vid 
administrationen av tvister enligt SCC-regler samt enligt andra 
regler eller förfaranden som parterna har kommit överens om. 
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Sådana beslut kan avse SCCs behörighet, fastställande av för-
skottsbelopp, utseende av medlare, entledigande av medlare 
samt fastställande av kostnaderna för medlingen.

§ 7 Styrelsens beslutförhet
Styrelsen är beslutför med två ledamöter. Om en majoritet inte 
uppnås har ordföranden utslagsröst. I brådskande ärenden får 
beslut fattas av styrelsens ordförande eller vice ordförande. 
Styrelsen får utse en kommitté som i styrelsens ställe ska fatta 
beslut i vissa frågor. Styrelsen får delegera rätt att fatta beslut 
till sekretariatet. Styrelsens beslut är slutliga.

§ 8 Sekretariatet
Sekretariatet arbetar under ledning av en generalsekreterare. 
Sekretariatet utför de uppgifter det har enligt SCC-reglerna. Se-
kretariatet får också fatta beslut i frågor som styrelsen har de-
legerat till sekretariatet.

§ 9 Handläggning
SCC ska säkerställa att sekretess gäller för medlingen samt 
handlägga medlingen opartiskt, ändamålsenligt och snabbt.
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BILAGA II:  
KOSTNADSREGLEMENTE**

§ 1 Registreringsavgift
(1) Registreringsavgiften uppgår till EUR 1 500.
(2) Registreringsavgiften återbetalas inte och utgör en del av 

den administrativa avgiften § 3 nedan. Registreringsavgif-
ten räknas av från den del av förskottsbeloppet som ska 
betalas enligt § 10 i Medlingsreglerna.

§ 2 Arvode till medlaren
Styrelsen ska bestämma arvode till medlaren, vilket ska uppgå 
till EUR 4 000 för förberedelse och till EUR 4 000 för en dags 
medlingssammanträde. Om medlaren och parterna enas om en 
plan för medling som förutsätter mer omfattande förberedel-
ser eller ytterligare tid för sammanträden, kan styrelsen besluta 
om ett högre arvode enligt motsvarande grunder. Styrelsen kan 
därvid besluta om att ytterligare förskottsbelopp ska betalas 
enligt § 10 (3).

§ 3 Administrativ avgift
(1) Den administrativa avgiften ska bestämmas utifrån det 

omtvistade värdet i enlighet med nedanstående tabell.
(2) Det omtvistade värdet omfattar det sammanlagda värdet 

av samtliga käromål, genkäromål, kvittningsyrkanden och 
kvittningsinvändningar. Om det omtvistade värdet inte kan 
fastställas, ska styrelsen fastställa den administrativa avgif-
ten med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter.

(3) Om synnerliga skäl föreligger får styrelsen frångå de be-
lopp som anges i tabellen.

§ 4 Omkostnader
Utöver arvode till medlaren och den administrativa avgiften ska 
styrelsen bestämma ett belopp som ska täcka skäliga omkost-
nader som medlaren och SCC har haft.

* Reviderade och i kraft från och med 1 januari 2015



11 

ADMINISTRATIV AVGIFT

Tvisteföremålets värde (EUR) Administrativ avgift (EUR)

till 25 000 1 500

från 25 001 till 50 000 1 500

från 50 001 till 100 000 1 500 + 2 % på belopp över 
50 000

från 100 001 till 500 000 2 500 +  0,5 % på belopp över 
100 000

från 500 001 till 1 000 000 4 500 + 0,7 % på belopp över 
500 000

från 1 000 001 till 2 000 000 8 000 + 0,2 % på belopp över 
1 000 000

från 2 000 001 till 5 000 000 10 000 + 0,1 % på belopp över 
2 000 000

från 5 000 001 till 10 000 000 13 000 + 0,08 % på belopp över 
5 000 000

från 10 000 001 17 000 + 0,01 % på belopp över 
10 000 000

Maximum 30 000

Skiljedomskostnaderna kan enkelt beräknas på www.sccinstitute.se
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