
RETTEN I AALBORG 
RETSBOG

Den 16. august 2022 holdt Retten i Aalborg møde i retsbygningen.

Dommer Mette Søndergaard behandlede sagen.

Sag BS-9074/2022-ALB

Hobro Boligforening
(advokat Carsten Carl Jensen)

mod

Iben Schartau Schow

Der afsagdes 

Kendelse

Sagsøgeren har fremsat anmodning om, at sagens videre behandling ved retten 
skal ske uden anvendelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 39.

Sagsøgte har protesteret herimod.

Sagsøgeren har til støtte for sin anmodning anført sagens omfang og kompleksi-
tet, herunder omfanget af processkrifter og bilag fra sagsøgtes side. 

Sagsøgte har til støtte for sin protest anført, at hendes processkrifter og længden 
af dem skyldes sagsøgerens egne forhold, idet sagsøgeren er fremkommet med 
processkrifter og bilag, som hun har været nødt til at besvare. Sagsøgte har til-
lige anført, at hun sagtens kan føre sagen selv uden advokatbistand. 

Sagen vedrører overordnet et fraflytningskrav i forbindelse med sagsøgtes fraf-
lytning fra et lejemål beliggende i Hobro. Sagen vedrører tillige spørgsmålet om 
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Iben Schartau Schows lejemål er lovligt ophævet af udlejer efter Beboerklage-
nævnet den 24. november 2020 traf afgørelse om, at lejemålet blev gjort betin-
get. Sagsøger har anført, at Iben Schartau Schow ikke har fremsat indsigelse in-
den for fristen for ophævelsen. Derudover vedrører sagen tillige spørgsmålet 
om, hvorvidt flere skrivelser fra udlejer er kommet frem til Iben Schartau 
Schow. I forhold til fraflytningskravet, har Iben Schartau Schow ikke ønsket at 
forholde sig til denne, da det er omsonst, idet ophævelsen er ulovlig, ligesom 
der er foregået andre ulovligheder. 

Iben Schartau Schow har blandt andet i sit seneste processkrift på 42 sider an-
ført følgende:
”
• De påståede opsigelser af mit lejemål var ulovlige (bilag)
• Klager, der samtidig fungerer som advarsler (bilag)
• At der kun og udelukkende var tre klager (af 22 maj 2019, 17 juni 2020 og 8 oktober 
2020) i sagen ved Beboerklagenævnet. Der er ingen klager siden (bilag)
• At hele sagen i Beboerklagenævnet strider imod lovgivningen (bilag)
• At der optræder skrift- og underskriftforfalskninger i klagerne (bilag)
• Ulovlige forhold i sagen (bilag)
• At jeg aldrig modtog de påståede ophævelsesbreve af 4 februar 2021 og 30 marts 
2021, ved Louadvokater
• Postkassen til mit daværende lejemål var ikke mulig at benytte grundet chikane (fra 17
oktober 2020 og frem til 31 marts 2021). Et forhold Hobro Boligforening var bekendt 
med (bilag)
• Jeg bliver den 31 marts 2021, gjort bekendt med direktør for Hobro Boligforening, 
Anders Kjærs trusler rettet mod min familie og jeg, i en landsdækkende avis (B.T, 30 
marts 2021) (bilag)
• Nødt til at fraflytte samme dag, 31 marts 2021, grundet truslerne
• Ikke mulighed for at sætte lejligheden i stand, samt må lade nogle møbler stå (bilag)
• At lejere der opsiges, ikke skal have fremsendt ”standardbreve”, hvori det fremgår, at 
lejeren selv har opsagt sit lejemål
• Om involveredes alvorlige usandheder, herunder gældende for Louadvokater
• At søge om fri proces til sagen, da det der foregår, i sagen, er for voldsomt og forrykt
• At jeg ikke skal betale noget som helst, taget alle de ulovligheder, der er begået i sa-
gen, i betragtning.”

Endvidere har det vist sig, at Iben Schartau Schow optager de telefoniske rets-
møder i sagen, og ønsker dem fremlagt og afspillet under hovedforhandlingen, 
og hun har under det seneste telefonretsmøde dels været utilfreds med domme-
ren og dennes forberedelse, ligesom hun mener, at advokatfirmaet får lov til at 
begå ulovligheder af retten. 

Det følger af FM 2013.38, at der ikke er mulighed for at give advokatpålæg, når 
sagen behandles efter retsplejeloven kapitel 39.

Retten finder henset til det ovenfor anførte samt det, der i øvrigt fremgår af sa-
gen – herunder af retsbøger og processkrifter, at det ikke er muligt at behandle 
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sagen på hensigtsmæssig og forsvarlig måde, uden Iben Schartau Schow har 
advokatbistand. 

Som følge heraf og henset til sagens omfang og problemstillinger, herunder at 
der er tale om en boligretssag, finder retten, at sagens behandling skal ske uden 
anvendelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 39. Retten vurderer på den bag-
grund, at betingelserne i retsplejelovens § 402, stk. 1, er opfyldt.

THI BESTEMMES:

Retten behandler ikke sagen i småsagsprocessen.

Det pålægges sagsøgt, Iben Schartau Schow, at lade sagen udføre af en advokat.

Retten fastsatte frist til den 1. september 2022 for Iben Schartau Schow til at op-
lyse, hvilken advokat, hun ønsker at benytte til sagens førelse. Retten bemær-
ker, at kendelsen om advokatpålæg ikke kan kæres. 

Retten bemærker afslutningsvis, at spørgsmålet om tilladelse til afspilning un-
der hovedforhandlingen af lydoptagelser fra flere forberedende møder udsky-
des til efter sagsøgtes advokat, har haft mulighed for at udtale sig herom. 

Retten udsatte sagen.
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Vejledning

Retten har truffet en afgørelse i sagen.

Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du kære (klage over) eller søge tilla-
delse til at kære afgørelsen til landsretten. Fristen for at kære/søge tilladelse er 2 
uger fra afgørelsens dato.

Det er meget få afgørelser, der kan kæres uden tilladelse. Det kræver tilladelse, 
hvis afgørelsen er truffet under forberedelsen af din sag eller under hovedfor-
handlingen. Det samme gælder, hvis omkostningsbeløbet er fastsat til 20.000 kr. 
eller mindre. 

Du kan få oplysning om, hvordan du søger tilladelse hos Procesbevillingsnæv-
net på domstol.dk. Du kan ikke indlevere ansøgningen på minretssag.dk.

Hvis du kan kære eller har fået tilladelse til at kære, skal du benytte minrets-
sag.dk, trykke på knappen "Opret appel" og derefter vælge "Kære" og følge vej-
ledningen. Du skal betale en retsafgift på 750 kr. for at kære afgørelsen.

Du kan læse mere på domstol.dk.

http://domstol.dk/
http://minretssag.dk/
http://minretssag.dk/
http://minretssag.dk/
http://domstol.dk/
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