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Den 9. juli 2021 kl. 09:30 holdt Københavns Byret ikke offentligt retsmøde i retsbygningen.
Dommer Pia Petersen behandlede sagen.
Sag BS-14788/2021-KBH

Breatheology Limited
(advokat Sebastian Lysholm Nielsen)
og
Stig Severinsen
(advokat Sebastian Lysholm Nielsen)
mod
Airofit A/S
(advokat Rasmus Hoffery Nielsen)

Telefonmøde
Breatheology Limited var mødt ved advokat Sebastian Lysholm Nielsen.
Airofit A/S var mødt ved advokat Rasmus Hoffery Nielsen.
Parterne nedlagde påstand som i processkrifterne.
Sagen drøftedes.
Syn og Skøn:
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Sagsøger fremsatte begæring om afholdelse af 2 syn og skøn.
Modparten havde lejlighed til at udtale sig.
Retten fastsatte en frist til den 30. juli 2021 til sagsøgers indlevering af de
spørgsmål, der ønskes stillet til skønsmændene.
Sagsøger foreslog, at man retter henvendelse til Dansk Markedsføring og Danske Revisorer om forslag til egnede syn- og skønsmænd.
Retten fastsatte frist til den 3. september 2021 til sagsøgtes bemærkninger samt
indlevering af eventuelle supplerende spørgsmål, der ønskes stillet til skønsmændene.
Når parterne har udarbejdet deres spørgsmål, og parterne har opnået enighed
om skønsmændene, skal sagsøger hos de foreslåede skønsmænd indhente oplysning om, hvornår skønserklæringerne kan forventes at foreligge, samt et begrundet overslag over de forventede omkostninger ved forretningens udførelse
og et møde i retten. Overslaget vil både omfatte skønsmandens honorar og andre udgifter. Hvis omfanget eller karakteren af parternes spørgsmål giver anledning dertil, kan skønsmandens prisoverslag angive en fordeling af omkostninger til besvarelse af hver parts spørgsmål.
Retten forventer at modtage skønsmændenes overslag senest den 24. september
2021. Retten vil udpege de foreslåede skønsmænd, medmindre parterne senest
1 uge efter indsendelsen af overslaget har fremsat indsigelser.
Retten bemærkede, at sagsøger og dennes advokat hæfter for omkostningerne
til syn og skøn. Modparten og dennes advokat hæfter dog også for den del af
omkostningerne, der kan henføres til besvarelsen af modpartens spørgsmål.
Den part, som ønsker skønsmanden indkaldt til hovedforhandlingen, hæfter for
omkostningerne hertil. Retten kan bestemme, at der skal stilles sikkerhed for
omkostningerne til syn og skøn, jf. retsplejelovens § 208, stk. 3.
Berammelse af hovedforhandling
Sagen blev berammet til hovedforhandling den 30. og 31. marts 2022 begge dage kl. 09.30-15.30 samt den 1. april 2022 kl. 13.00-15.30 alle dage i retssal 14. De
mødende blev gjort bekendt med udeblivelsesvirkningerne, jf. retsplejelovens §
362.
Parterne skal straks give besked om tidspunktet til vidner og andre, der skal
møde til hovedforhandlingen. Parterne kan ikke forvente, at tidspunktet for
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hovedforhandlingen bliver ændret, hvis parterne anmoder om dette senere end
14 dage fra i dag.
Retten bemærkede, at sagsforberedelsen slutter 4 uger før tidspunktet for hovedforhandlingens begyndelse, jf. retsplejelovens § 356, stk. 1.
Berammelsesafgiften blev opkrævet hos advokat Sebastian Lysholm Nielsen
med 28.050 kr. Beløbet skal være betalt til retten senest 3 måneder før hovedforhandlingen. Afgiften tilbagebetales, hvis det senest 6 uger før hovedforhandlingen meddeles retten, at sagen er bortfaldet. Afgiften tilbagebetales med en
tredjedel, dog mindst 500 kr., hvis sagen afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom eller ved, at en part tager bekræftende til genmæle.
Retten bestemte, at parterne skal indlevere påstandsdokumenter senest 14 dage
før hovedforhandlingen, jf. retsplejelovens § 357. De mødende blev gjort bekendt med udeblivelsesvirkningerne, jf. retsplejelovens § 360, stk. 5.
Retten skal anmode sagsøger om samtidig med påstandsdokumentet at indlevere en af alle parter godkendt tidsplan. Der bedes afsat 10 minutter til formiddags- og eftermiddagspause samt frokost fra kl. 12 - 13.
Retten bestemte, at der skal udarbejdes ekstrakt, jf. retsplejelovens § 357. Ekstrakten skal indleveres til retten i papirform i ét eksemplar senest 10 dage før
hovedforhandlingen. De mødende blev gjort bekendt med udeblivelsesvirkningen, jf. retsplejelovens § 360, stk. 6, jf. stk. 1.
Retten skal anmode om, at parterne senest dagen før hovedforhandlingen på
minretssag.dk indleverer en opgørelse over de udgifter, som de har afholdt i
sagen, og som de mener bør indgå i afgørelsen om sagsomkostninger, herunder
udgift til retsafgift, syn og skøn, sagkyndige erklæringer m.v.
Udarbejdes der materialesamling, henstiller retten til, at der alene udarbejdes
en fælles materialesamling i papirform.
Sagen udsat.
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