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Blanket til brug for syn og skøn 

1. Rettens sagsnummer

_________________________________ 

2. Rettens navn

_________________________________ 

3. Rekvirent (og eventuel advokat)

Rekvirent: (oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-

mer) 

4. Modpart(er) (og eventuel advokat)

Modpart 1: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 



2 

 

Modpart 2: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

Eventuel advokat (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-

mer) 

 

5. Flere modparter 

Modpart 3: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-

mer) 

 

6. Adciterede parter (og eventuel advokat) 

Adciterede part 1: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 
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Adciterede part 2: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-

mer) 

 

7. Skønsmandens navn, adresse m.v. 

Skønsmand: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

8. Den overordnede ramme for syn og skøn 

Oplys om genstanden for syn og skøn og formålet med dette.  

 

9. Generelt om skønsforretningen 

Beskriv skønsforretningen 
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 10. Spørgsmål fra rekvirenten  

Spørgsmål fra rekvirenten skal anføres fortløbende og være nummeret (1,2,3 osv.) 

Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål. 

Spørgsmål 1: 

  

Svar på spørgsmål 1: 

 

11. Spørgsmål fra modpart 1 

Spørgsmål fra modpart 1 skal anføres fortløbende og være litreret således: IA, IB, IC 

osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål. 

Spørgsmål IA: 

  

Svar på spørgsmål IA: 

 

12. Spørgsmål fra modpart 2 

Spørgsmål fra modpart 2 skal anføres forløbende og være litreret således: IIA, IIB, IIC 

osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål 
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Spørgsmål IIA: 

 

Svar på spørgsmål IIA: 

 

13. Spørgsmål fra andre modparter 

Spørgsmål fra f.eks. modpart 3 skal anføres fortløbende og være litreret således: IIIA, 

IIIB, IIIC osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål. 

 

14. Spørgsmål fra adciterede part 1 

Spørgsmål fra den adciterede part 1 skal anføres forløbende og være litreret således: 

Adc. IA, Adc. IB, Adc. IC osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt 

spørgsmål. 

Spørgsmål Adc. IA 

 

Svar på spørgsmål Adc. IA: 
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15. Spørgsmål fra adciterede part 2 

Spørgsmål fra adciterede part 2 skal anføres fortløbende og være litreret således: Adc. 

IIA. IIB, Adc. IIC osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål 

Spørgsmål Adc. IIA: 

 

Svar på spørgsmål Adc. IIA: 

 

16. Spørgsmål fra andre adciterede parter 

Spørgsmål fra f.eks. den adciterede part 3 skal anføres fortløbende og være litreret så-

ledes: Adc. IIIA, Adc. IIIB, Adc. IIIC osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert 

enkelt spørgsmål. 

 

17. Honorar m.v. til skønsmanden 

17.1 Skønsmanden har inden udarbejdelsen af nærværende rapport estimeret de sam-

lede omkostninger i forbindelse med besvarelsen til at udgøre _____________ kr. Ret-

ten har fastsat frist for afgivelse af skønsrapport til den _____________. 

17.2 For besvarelse af ovennævnte spørgsmål ønskes et samlet honorar m.v. på 

____________ kr. 

Hvilket beløb er opgjort således:  

(Specifikation af honorar, udlæg, moms m.v.) 
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17.3 Hvis honoraret eller tidshorisonten er overskredet, bedes skønsmanden angive en 

nærmere begrundelse for dette: 

 

17.4 Det samlede honorar inkl. moms kan opdeles således: 

Besvarelse af rekvirentens spørgsmål _____________________ kr. 

Besvarelse af modpart 1 spørgsmål _____________________ kr. 

Besvarelse af modpart 2 spørgsmål _____________________ kr.  

Besvarelse af den adciterede part 1 spørgsmål _______________ kr. 

Besvarelse af den adciterede part 2 spørgsmål _______________ kr. 

 

Det bemærkes, at der er omkostninger, som er fordelt ligeligt på (nogle af) parterne i alt 

____________ kr. under henvisning til spørgsmål nr. _______. Baggrunden herfor er 

og udgiften er fordelt på følgende parter: 

 

17.a. Honorar m.v., hvis flere skønsmænd 

 

18. Dato for erklæring og navn på skønsmanden 

 

18.a. Dato for erklæring og navn, hvis flere skønsmænd 
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19. Eventuelle bilag 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

20. Oversigt over materiale 

1.  

 

2.  

 

3.  
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