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Retten i Helsingør - retsafdelingen

Udskrift af retsbogen

Den 21. marts 2016 kl. 14:00 blev retten sat af Dommer Morten Larsen. 

Der blev foretaget
sag nr. BS 2G-90/2016:

Stig Dragholm
Hellebo Park 1, 4 4
3000  Helsingør
mod
Helsingør Kommune
Stengade 59
3000  Helsingør

Ingen var indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes processkrift af 14. marts 2016 fra sagsøgeren, Stig Drag-
holm.

Stig Dragholm har ved stævning af 17. januar 2016 nedlagt påstand om, at
Helsingør Kommune skal betale morarenter af for sent udbetalt særlig støtte
for 2011-2015. Beløbet er opgjort til "Ca. 6.000 kr."

Sagsøgte, Helsingør Kommune, har i svarskrift af 2. marts 2016 anført, at
"Sagsøgte kan anerkende sagsøgers krav og vil tage kontakt direkte til sag-
søger."

Stig Dragholm har i processkrift af 14. marts 2016 oplyst, at kommunen har
betalt 6.000 kr. til ham, og at han herefter hæver sagen.

Stig Dragholm har samtidig anmodet om, at det pålægges kommunen at be-
tale sagsomkostninger til ham til dækning af værdien af hans eget arbejde
med sagen.

Efter sagens udfald skal Helsingør Kommune som udgangspunkt betale sags-
omkostninger til Stig Dragholm, jf. retsplejelovens § 312, stk. 1. Sagsom-
kostninger skal opgøres efter retsplejelovens § 316, stk. 1. Der kan efter be-
stemmelsen ikke ske dækning af værdien af en parts eget arbejde med sagen.

Retten traf herefter beslutning om, at ingen parterne skal betale sagsomkost-
ninger til den anden part.

----

For så vidt angår det af Stig Dragholm anførte om delvis vederlagsfri rets-
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hjælp vejledte retten om, at reglerne herom i retsplejelovens § 323 forudsæt-
ter, at der har været ydet retshjælp af en advokat.
Med hensyn til ændring af rettens sagsomkostningsafgørelse af 14. januar
2016 i sag nr. BS 533/2015 henviste retten til reglerne om kære i retspleje-
lovens kap. 37.
    

Sagen sluttet.

Retten hævet.

Morten Larsen
Dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Helsingør, den 22. marts 2016.

Birgit Brinck Hansen, Kontorfuldmægtig




