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FRIFUNDET I VOLDGIFTSSAG 
 
Voldgiftsretten har truffet endelig afgørelse i en sag, hvor 
totalentreprenøren har stævnet Arena Næstved i forbindelse med 
flere uoverensstemmelser om byggeriet af arenaen. Sagen har stået 
på i mere end fem år, og Arena Næstved har med kendelsen fået 
medhold i hovedparten af alle forhold.  
 
Frifindelse og lettelse 
Det er en lettelsens dag i Arena Næstved, som har fået medhold i 
hovedparten af sine anbringender i sagen, og er overfor modpartens 
påstande blevet overvejende frifundet. Fra en stævning imod Arena 
Næstved på 7,5 mio.kr ender Arena Næstved i stedet med at blive 
tilkendt 2,4 mio.kr. 
 
- Det er befriende, at der nu sættes punktum i sagen, som i så lang 
tid har sat Arena Næstveds fremgang i venteposition, siger 
bestyrelsesformand Carsten Haurum. Nu kan vi for alvor se fremad 
og ryste fortidens anklager af os, fortsætter han.  
 
Detaljerne og parternes identitet i voldgiftssagens kendelse er 
fortrolige, men resultatet er, at de 2,4 mio. kr. dækker udbedringer 
som Arena Næstved, som konsekvens af sagen, har måttet 
gennemføre, samt sagsomkostninger. Vi står således uantastet 
tilbage, i økonomisk balance. 
 
Sammenhold 
Bestyrelsesformand Carsten Haurum lægger vægt på det gode 
samarbejde mellem nuværende og tidligere ledelser af Arena 
Næstved. 
 
-Vi har fulgt sagen til dørs i et tæt og godt samarbejde med den 
tidligere bestyrelsesformand og den tidligere halinspektør som 
varetog byggeriet. Byggeriets daværende rådgivere har også været 
en del af sagens følgegruppe hele vejen igennem, ligesom 
advokaten har været gennemgående, fortæller han.  
- Det er naturligvis en tilfredsstillelse, at vi nu med åben pande kan 
arbejde med dét vi er sat i verden for, nemlig at være en vigtig spiller 
for hele Sydsjælland, der skaber stolthed, branding og bringer events 
til området, siger bestyrelsesformanden. 
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Sagen kort 
Voldgiftssagen er en udløber af selve byggeriet af Arena Næstved. 
Uenighederne drejer sig om ansvar for byggeriets udførsel og 
færdiggørelse. Under sagens behandling er antallet af involverede 
parter steget fra to til fem med modstridende krav på kryds og tværs, 
solidariske hæftelser mv. Hertil flere konkurser i forløbet. Sagen er 
behandlet i Voldgiftsretten i maj måned i år, kendelsen er afsagt den 
17. juni 2021, og kan ikke ankes. 
 
Hvad nu, Arena Næstved? 
-En frifindelse er selvsagt hvad vi har argumenteret for, siger direktør 
i Arena Næstved, Jakob Brixvold. Sagen er meget kompleks, men nu 
har vi rettens ord for at Arena Næstved uberettiget har måttet 
kæmpe med udfordringer omkring byggeriet, og jeg kan kun sige, at 
det er en kæmpe glæde nu at smække dén bog i, og se fremad, siger 
direktøren. 
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