Navn: Kurt Kristian Pedersen
Personnummer: 0401551395
Emne: Klage over politiassistent Jesper Olesen, Hobro politi

Hobro, 26. januar 2017

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Klage over politirapport af 31. oktober 2016.

Jeg har netop med noget besvær fået en kopi af nævnte politirapport, som er optaget i
forbindelse med at jeg indsendte nye oplysninger i bedragerisag 5100-76141-00171-15.

Anmeldelsesrapport 2016-10-31.pdf

Samtidig modtog jeg den oprindelige politirapport af 12. februar 2015.

Anmeldelsesrapport 2015-02-12.pdf

Jeg modtog disse rapporter 23. januar 2017 som brevpost fra Nordjyllands politi dateret 10.
januar og poststemplet 11. januar.

Derfor har jeg ikke haft mulighed for at indgive klage før nu.

Klagen
Jeg indgiver klage over Jesper Olesens adfærd i forbindelse med udfærdigelse af politirapporten,
idet han afviser udtalelser, som han kom med 10. februar 2015 under den indledende afhøring i
forbindelse med min anmeldelse af bedragerisag 5100-76141-00171-15.

Jesper Olesens afvisning af disse udtalelser er direkte usande.

Jeg optog interviewet med Jesper Olesen fordi jeg tidligere har haft meget dårlige erfaringer med
personer som jeg burde kunne have tillid til.

Jesper Olesen hævder
I politirapporten af 31. oktober 2016 hævder politiassistent Jesper Olesen følgende:

”Tillige ønsker jeg, at bemærke, at jeg ikke kan genkende forurettedes udlægning af sagen, som
nævnt i pkt. Resume.

I tredje afsnit står anført, at jeg har en forståelse for, at varmepumpen var underdimensioneret.

Jeg har ikke udtalt mig herom, og jeg har ingen faglig kompetence til hverken at kunne validere
foreviste beregninger eller på baggrund af disse fremkomme med en konklusion.

Videre stod anført i afsnit 4, at jeg ønskede at komme hjem til forurettede og få udleveret
bevismaterialet.

Allerede ved den indledende afhøring, den 10. februar 2015, afviste jeg anmeldelsen i henhold til
retsplejelovens § 749 stk. l. På intets tidspunkt har jeg aftalt med forurettede om, at mødes på
dennes adresse, idet jeg ikke fandt anmeldelsen kvalificeret til, at påbegynde en efterforskning. ”

Lydklip fra interview

1. lydklip

2015-02-10 1207 JOL Jesper Olesen - 54 minutter 16 sekunder - 35 Pct Underdimensioneret.mp3

Her udtaler Jesper Olesen, at

”Ja – det er mangelfuldt og en 35 % underdimensioneret varmepumpe – det er alt andet lige en
del”

2. lydklip

2015-02-10 1207 JOL Jesper Olesen - 1 time 27 minutter 21 sekunder - Så vil jeg lige komme ud til
dig.mp3

Her udtaler Jesper Olesen, at

”Så vil jeg lige komme ud til dig, når det er at … ”

3. Hele interviewet

2015-02-10 1207 JOL Jesper Olesen Fuld.mp3

Delvis transskribering af interviewet

2015-02-10 JOL Transskribering Jesper Olesen.xlsx

Jesper Olesen hævder i politirapporten, at han allerede under afhøringen afviste anmeldelsen.

Det er direkte usandt.

Derimod gav han udtryk for fuld forståelse af problemstillingen og sagde, at han blev nødt til at
vende den med sin chef.

1 time 24 minutter og 15 sekunder inde i interviewet udtaler Jesper Olesen

”Ja – jeg bliver nødt til at vende den med min chef”

”Jeg kan ikke selv finde en indgang til det i strafferetten”

”Jeg kan sagtens forstå din problemstilling – det er slet ikke det”

”Jeg kan fuldt ud forstå den”

Falske politirapporter
Allerede 6. marts 2015 indgav jeg klage over Jesper Olesens og Preben Møllers adfærd i
forbindelse med optagelsen af politirapport dateret 12. februar 2015.

Dengang afviste Den Uafhængige Politiklagemyndighed min klage fordi den blev kategoriseret
som en klage over politiets dispositioner til trods for at protesterede alt det jeg kunne.

Jeg må bede Den Uafhængige Politiklagemyndighed tage denne klage op igen nu, hvor jeg kan
fremlægge klare beviser for, at Jesper Olesen direkte lyver om sagens kendsgerninger.

Politirapporten af 12. februar 2015 beskriver et helt andet forhold end det som jeg har indgivet
anmeldelse på.

Dette gjorde jeg politikommissær Preben Møller opmærksom på ved, at indsende en skriftlig
anmeldelse direkte til ham 2. marts 2015.

Lydoptagelsen dokumenterer klart og tydeligt, at der er optaget falsk politirapport.

2015-02-10 1207 JOL Jesper Olesen - 53 minutter 0 sekunder - Gerningsmand.mp3

Her udtaler Jesper Olesen, at

”Syns- og skønsmanden – det er ham som er vores – hvad skal man sige – gerningsmand”

Dette er i klar modstrid med politirapporten, hvor det er VVS firmaet jeg har anmeldt for
bedrageri i forbindelse med købet af varmepumpen.

Politirapporten angiver gerningstidspunktet til november 2008 (købet var faktisk maj 2007).

Jeg har anmeldt syns- og skønsmanden for bedrageri i forbindelse med udfærdigelsen af syns- og
skønserklæringer samt afhjemling i Byret og Landsret – senest 30. oktober 2014.

Altså er gerningstidspunktet 30. oktober 2014.

Politiet har efterfølgende afvist at indlede efterforskning på baggrund af denne falske
politirapport.

Det mig helt uforståeligt, at det er politiet, der skal bestemme hvad jeg har anmeldt – det er jo
dog trods alt mig, der som anmelder må vide bedst, hvad det er jeg ønsker at anmelde.

Godkendelse af politirapporter

Jeg mener at have krav på at gennemlæse og godkende politirapporter inden de
viderebehandles.

I forbindelse med indsendelse af nye oplysninger i sagen gjorde jeg klart og tydeligt opmærksom
på, at jeg ville have politirapporten til gennemlæsning og godkendelse inden den videre
behandling.

Dette skete ikke.

Det første jeg hørte fra politiet efter indsendelsen var endnu en blank afvisning af at indlede
efterforskning.

Først ved fornyet henvendelse lykkedes det mig at få en kopi af politirapporterne.

Nye oplysninger er ignoreret
Yderligere viser politirapporten af 31. oktober 2016, at Jesper Olesen ikke har gennemgået alle
de nye oplysninger.

Jesper Olesen nævner kun 2 af de 4 nye oplysninger idet han skriver ”de nye oplysninger
omhandler en samtale med energikonsulent Peter Larsen, Energitjeneste, samt en beregning fra
Dansk Varmepumpe Industri (DVI). ”

Et hurtigt kig i min anmeldelse viser:

”De nye oplysninger er:

1.

Samtale med energikonsulent Peter Larsen, Energitjenesten.

i. Her bekræfter Peter Larsen, at den leverede varmepumpe ikke kan
dække varmetabet i mit hus – heller ikke efter alle energibesparelserne.

2.

Beregning fra Dansk Varmepumpe Industri (DVI), der viser, at de anbefaler en
varmepumpe på 12 kW for at dække det af syns- og skønsmanden beregnede varmetab
på 11,537 kW.

3.

Grundig redegørelse for bedrageriet.

4.

Varmepumpens maksimale ydelse i kWh.

i. Jeg er blevet opmærksom på, at det ikke er korrekt dimensionering, der
lægges til grund for rettens afgørelse af, hvorvidt en varmepumpe er
underdimensioneret.
Det er varmepumpens maksimale ydelse der lægges til grund.

Det er energikonsulent Peter Larsens udtalelser og DVIs beregning der er helt nye oplysninger i
sagen.

Men også den grundige redegørelse for bedrageriet må betragtes som helt ny oplysning i sagen
al den stund, at jeg aldrig fik lov til at fremlægge denne ved den oprindelige anmeldelse. ”

Altså har Jesper Olesen ikke ulejliget sig med at læse de dokumenter, der klart og tydeligt viser,
at jeg både er blevet snydt og bedraget af syns- og skønsmanden.

Indkaldelse til ny afhøring
Da disse falske politirapporter er skyld i, at min sag er blevet totalt forplumret, må jeg insistere
på at Den Uafhængige Politiklagemyndighed kasserer begge politirapporter og forlanger
optagelse af ny rapport ved ny afhøring af mig.

Set i lyset af, at Jesper Olesen har optaget falsk politirapport og at hans chef politikommissær
Preben Møller har bakket Jesper Olesen op i stedet for at sørge for at få rettet politirapporten ud

fra den skriftlige anmeldelse jeg indsendte 2. marts 2015, så mener jeg Nordjyllands politi er
inhabile i denne sag.

Jeg må derfor anmode om at fornyet afhøring sker i en anden politikreds – og allerhelst hos
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Med venlig hilsen

Kurt Pedersen
Ølsvej 13
9500 Hobro

Mobil: 28 30 85 01
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Disse bilag kan sammen med klagen findes og downloades fra mit Microsoft OneDrive via
dette link

https://1drv.ms/f/s!Ak6vrbJBzesngZszhyd1gPOP7tCV-g

Den fulde optagelse 2015-02-10 1207 JOL Jesper Olesen Fuld.mp3 er for stor til at sende via
e-Boks.

Så enten må den downloades fra mit Microsoft OneDrive eller også må Den Uafhængige
Politiklagemyndighed anvise, hvordan den skal sendes.

