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 J. nr. 2017-22-0331 

 Sagsbeh.: Joen Peter Sode 
 Den 15. december 2017 
Jørn Rasmussen 
Pilealle 5 
4760 Vordingborg  
 
   
 
Afgørelse 

I et brev af 7. juli 2017 meddelte Procesbevillingsnævnet afslag på Martin Romain Felix Wouters’ 

ansøgning om tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. 

maj 2017 i en sag mellem Martin Romain Felix Wouters og Guldborgssund Forsyning A/S, under 

henvisning til, at ansøgningen var modtaget efter udløbet af ansøgningsfristen på 4 uger. Sagen 

blev behandlet under j. nr. 2017-22-0322. 

Martin Romain Felix Wouters ansøgte i en mail af 7. juli 2017 på ny om tilladelse til anke til 

Højesteret. 

Ved mail af 13. juli 2017 indsendte De blandt andet en fuldmagt til at repræsentere Martin Romain 

Felix Wouters, ligesom De fremkom med supplerende bemærkninger til 

genoptagelsesanmodningen.  

Ved brev af 19. september 2017 meddelte Procesbevillingsnævnet afslag på genoptagelse, idet 

nævnet fandt, at der ikke forelå væsentlige nye oplysninger.  

Martin Romain Felix Wouters rettede igen henvendelse til nævnet ved mail af 19. september 2017. 

De rettede også henvendelse til nævnet ved mail af 20. september 2017. 

Nævnet besvarede henvendelserne ved brev af 3. oktober 2017. I brevet anmodede nævnet om at 

få oplyst, om Martin Romain Felix Wouters’ mail af 19. september 2017 skulle forstås som en 

anmodning om genoptagelse. 

De har på ny rettet henvendelse til nævnet ved to mails af 4. oktober 2017 og mail af 18. oktober 

2017. Nævnet har forstået Deres henvendelser som en ny anmodning om genoptagelse.  

Ifølge bekendtgørelse nr. 152 af 25. februar 2016 om forretningsordenen for 

Procesbevillingsnævnet § 15 kan Procesbevillingsnævnet på begæring omgøre en afgørelse, 

såfremt der foreligger væsentlige nye oplysninger.  
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Procesbevillingsnævnet finder fortsat, at der ikke foreligger væsentlige nye oplysninger, og nævnet 

har derfor besluttet at afslå Deres anmodning om genoptagelse af sagen.  

Anmodningen om genoptagelse er behandlet under j. nr. 2017-22-0331. 

Det bemærkes afslutningsvist, at eventuelle fremtidige henvendelser vedrørende sagen vil blive 

undergivet sædvanlig sagsbehandling, men at de vil kun blive besvaret, hvis de indeholder nye 

væsentlige oplysninger af betydning for sagen. 

Kopi af dette brev er fremsendt til Martin Romain Felix Wouters. 

 
 
På nævnets vegne 
 
 

Kristian Seierøe  

Chefkonsulent  




