
RETTEN I AALBORG
DOM

afsagt den 20. oktober 2022

Sag BS-9074/2022-ALB

Hobro Boligforening
(advokat Carsten Carl Jensen)

mod

Iben Schartau Schow

Denne afgørelse er truffet af dommerfuldmægtig Joen Sode.

Sagens baggrund og parternes påstande
Retten har modtaget sagen den 25. februar 2022. 

Hobro Boligforening har fremsat påstand om, at Iben Shartau Schow til Hobro 
Boligforening skal betale kr. 12.428,38 med tillæg af procesrente fra den 29. juli 
2021 af kr. 12.228,38, fra den 25. oktober 2021 af kr. 12.328,38 og fra den 30. 
december 2021 af kr. 12.428,38.

Sagen drejer sig om manglende betaling af flytteopgørelse af 28. juni 2021 
vedrørende lejemålet Jernbanegade 55 A, 2. tv., 9500 Hobro.

Rettens begrundelse og resultat
Ved kendelse af 16. august 2022 blev Iben Schartau Schow pålagt at lade sagen 
udføre af en advokat. 

Ved meddelelse af 21. september 2022 bestemte retten, at Iben Schartau Schow 
skulle indlevere et afsluttende processkrift senest den 5. oktober 2022. Af med-
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delelsen fremgår det, at retten kan afsige dom efter modpartens påstand og 
træffe afgørelse om sagens omkostninger, hvis fristen ikke overholdes.

Iben Schartau Schow har ikke indleveret processkrift inden fristens udløb. 
Hobro Boligforenings påstand er begrundet i sagens oplysninger. Retten afsiger 
derfor dom efter Hobro Boligforenings påstand.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb og udfald fastsat til dækning 
af advokatudgift med 10.000,00 kr. og af retsafgift med 750,00 kr., i alt 10.750,00 
kr. Hobro Boligforening er ikke momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Iben Shartau Schow skal til Hobro Boligforening betale kr. 12.428,38 med tillæg 
af procesrente fra den 29. juli 2021 af kr. 12.228,38, fra den 25. oktober 2021 af kr. 
12.328,38 og fra den 30. december 2021 af kr. 12.428,38.
 
Iben Schartau Schow skal til Hobro Boligforening betale sagsomkostninger med 
10.750,00 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.



Vejledning

Retten har afsagt dom i sagen. 

Den, der er dømt som udeblevet, kan søge om at få sagen genoptaget på min-
retssag.dk ved at indlevere en meddelelse til retten. 

Fristen for at søge om genoptagelse er 4 uger fra dommens dato. Retten kan 
undtagelsesvist genoptage sagen, hvis anmodningen bliver indleveret senere 
end 4 uger fra afgørelsen, men inden der er gået et år. Retten kan kræve, at den, 
der anmoder om genoptagelse, stiller sikkerhed for sagsomkostningerne. 

Du kan normalt ikke anke (klage over) dommen.

Du kan læse mere på domstol.dk. 

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