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Tekst
PS - tidspunkterne passer ikke helt - der er mindre forskydning, da lydfilen er kørt igennem et lydbehandlingsprogram, der har fjernet små bidder med meget kraftig baggrundsstøj
Hvis det ønskes kan den originale lydfil fremsendes
Kører hjemmefra
Ankommer Hobro Politi
Receptionen Hobro Politi
Daw – hvad kan vi hjælpe med?
Ja – lige et øjeblik
Du skal lige vente et øjeblik
Vente
Jesper Olesen
Kontor
Start interview
Føler lidt jeg skal til eksamen
Jeg har købt en luft til vand varmepumpe
Så gik vi i Byretten
Så kommer vi til Landsretten
Den dom fik jeg
Anke sagen til Højesteret
Faktisk først her midt i januar faldt 10-øren
For en uge siden faldt den sidst 10-øre på plads
Procesbevillingsnævnet – Kopi af ansøgning sendt til modparten
Og så tænker jeg – nå – jeg var i mellemtiden blevet overbevist om bedrageri
Og så må jeg jo hellere få det anmeldt i stedet for at sende det hele til procesbevillingsnævnet, som så sender det videre til modparten, som så ovenikøbet skal høres om deres mening om jeg har en sag
Det er så derfor jeg sidder her nu
Det var så historien – og hvad er så bedrageri
PowerPoint show, som viser
Jeg har lidt et økonomisk tab
Og jeg kan bevise at konklusionen er forkert
Den sidste ting er så om det er en regnefejl eller om det er med fuldt overlæg
Starter forklaring af bedrageri ved visning af PowerPoint
Som sagt så har jeg fået en syns- og skønsrapport
Det her det var den første – det her det er sådan som jeg tror han har lavet det
Jeg bliver nødt til at høre – den synsmand – er han uvildig eller er han ansat
han er uvildig udpeget
Jeg synes den begynder at lugte lige kraftig nok, at man – i den første syns- og skønserklæring indbygger 2 regnefejl i sine svar
som man så i den andet syns- og skønstema bruger som undskyldning for at bilde dommerne ind at jeg (syns- og skønsmanden) har sænket varmetabet, så derfor kan den godt erklæres som korrekt dimensioneret
Hvis vi lige fortsætter
Den sidste (3. slide) den er meget hurtig fordi
Så kort kunne han have lavet det
Det er simpelt hen hokus pokus det her
Jeg kalder det et såkaldt ”juridisk tre kop trick”
Syns- og skønsmanden – det er ham der er vores – hvad skal man sige – gerningsmand
Det er ham, der er den udførende kraft i det her
Hvor er hans vinding henne?
Hvad får han ud af det, at lave en falsk syns- og skønsrapport?
Jeg kan kun konstatere – ud fra det der – jeg ved ikke om det stod næsten klart for dig at der ER begået bedrageri
Jeg kan godt forstå det er mangelfuldt og det er en 35% underdimensioneret varmepumpe
Gennemgangen er slut og JOL har erklæret at have forstået problemstillingen
Hvis vi skal ind i straffelovens bestemmelser, så skal det være en vinding
På en eller anden måde bevise, at han får nogle penge
Dette er jeg komplet uenig i – det står kun vinding i §279 – IKKE økonomisk vinding
Og i §279 står der heller ikke, at det er ham selv der skal have vinding – det er nok, at han skaffer en anden vinding – og han har jo netop skaffet modparten den vinding, at han vinder sagen.
Du kommer ikke her fra byen vel?
Der tog de så røven på mig første gang fordi der i tilbuddet stod med småt helt nede i bunden ”alle priser eksklusiv moms”
det troede jeg ikke man måtte over for en almindelig forbruger
Nej det tror jeg heller ikke man må
Men det var bare for at lede efter – fordi jeg tror
Jeg skal forelægge det for min chef
Men jeg tror ikke at vi har en sag indledningsvis vedrørende syns- og skønsmanden fordi hvis han er udpeget af retten – det taler i hvert fald
Hvis han er udpeget af retten – det taler i hvert fald helt klart til hans fordel om at han er uvildig og ikke på den måde
Det taler i hvert fald helt klart til hans fordel om at han er uvildig og ikke på den måde burde arbejde sammen med leverandøren
Så får jeg svært ved at indhente kendelse til at se hans bankudtog – er der pengestrømme
Hvis jeg ikke kan bevise en vinding
Så er bestemmelsen i bedrageri – straffelovens bedrageriparagraf – så er den ikke opfyldt
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Det lyder helt forfærdeligt det du siger der
Ja
At man lovligt kan begå bedrageri fordi man er en udpeget offentlig person
Bedrageri som forstået i straffeloven
Så er det det at jeg f.eks. snyder i retten og så får en vinding ud af det
Eller en anden får en vinding ud af det – som f.eks. vinder retssagen og derved sparer pengene og påfører mig et tab i stedet
Ja – det er jeg også overbevist om at han har fået
Når han er uvildig og på den måde ikke er udpeget eller betalt af leverandøren
Så er han jo netop uvildig og så får jeg ikke lov til at få hans bankudtog
Det er jo også derfor jeg kalder det et bedrageri af særlig skærpende omstændigheder fordi det er udført af en offentlig person
Ja men han har ikke nogen vinding ved at lave en dårlig syns- og skønsrapport
Så vender du igen spørgsmålet på hovedet
En ting er, hvis han har lavet en regnefejl et eller andet sted
Men at han – under dække af at have rettet en regnefejl og en skønsfejl
Hokus pokus – får varmepumpen til at blive korrekt dimensioneret
Jeg kan godt se din problemstilling
Men hvis du så siger – nå – han er en offentlig person, så derfor kan han pr definition ikke få vinding og derfor …
Joh – han kan sagtens få vinding – det er der slet ikke nogen tvivl om – det kan han sagtens få
Men jeg vil godt bare vide – kort sagt – hvis I afviser sagen fordi et eller
Hvor går jeg så hen – fordi jeg stopper ikke fordi I ikke vil tage sagen
Men jeg vil gerne så vide – hvor fanden skal jeg så gå hen fordi det kan jo ikke passe det her
I kan spørge Jer selv – hvor mange sager om varmepumper har I hørt om i aviserne igennem tiden
Og hvor mange sager er det så rent faktisk kommet igennem – jeg tror de kan tælles på en hånd
Den pumpe du betaler for …
Jeg står jo her som forbruger og siger at jeg skal have en varmepumpe der skal erstatte det gasfyr, som de selv har serviceret gennem de sidste 20 år
De vidste udmærket godt, at det gasfyr – det har jeg fået oplyst senere – det var et 21 kW gasfyr
Her starter JOL en længere forklaring, at det ikke er bedrageri, hvis et VVS firma leverer en underdimensioneret varmepumpe – det er dårligt håndværk, men det er ikke en bedragerisag, men en civil retssag.
Det er jeg fuldstændig enig i – det er jo netop derfor jeg har kørt retssagerne
De har alle sammen sagt …
”Det er VVS firmaet, der som den professionelle part, har det fulde ansvar for korrekt dimensionering af varmepumpen”
Men – det jeg vil sige, det vi snakker om nu, det har intet at gøre med selve bedrageriet
Ja – det er jeg sådan set helt med på
Så … noget om købelov og entrepriselov
De har under sagen … købelovens §2 stk. 2 …
Nagelfaste ting i hus, så kan man henholde sig til §2 stk. 2 i købeloven
Og derunder kan man – lige pludselig blive henvist til at bruge entrepriseloven
Men – så står der lige hernede – dog stadigvæk kun under forudsætning af, at der findes en skriftlig aftale om at bruge AB92 som er entrepriseloven
Spørg retshjælpen
Så selv om …
Til trods for det …
Landevejen???
Jeg starter her med at have en syns- og skønsrapport, der er total forkert og at jeg mener at kunne bevise det øh– han har siddet med tallene – og han …
Og han har direkte i hovedregning kunnet sige at 13 – den – den og – den – det kan aldrig give 8
Så har han siddet og fundet en anden vej til at så sætter vi lige ned med 30%
Og det gør han vel at mærke med besvarelser af 2 spørgsmål, der stammer fra den første syns- og skønsrapport
Hvis du vil have min ærlige vurdering
Så er det altså at – allerede inden han afleverer den første syns- og skønsrapport
Der havde de forberedt det her
Og alle spørgsmålene i nummer 2 syns- og skønsrapport – de er stillet på sådan en måde, så at han med undskyldning i den måde de er stillet på kan svare undvigende
Og i stedet for at skrive, hvad det er for nogle kW energibesparelsen den er
Så skriver han lige pludselig – Genvex f.eks. den er ikke opgivet i kW den er opgivet i energiforbrug – energibesparelse i kWh
Hulmursisoleringen og den der kælderdæksisolering – den har han aldrig sagt, hvor stor energibesparelse han vurderer den er
Først under hans afhjemling i Landsretten sidder han så og siger
”normalt ville han aldrig anbefale den hulmursisolering og den kælderdæksisolering, fordi de har en tilbagebetalingstid på 30-35 år”
Det er det nærmeste han nogensinde er kommet på at sige, hvor stor en energibesparelse han har regnet med
Når jeg så sidder og regner …
Men han har simpelthen sløret
Men han har haft god undskyldning for at sløre fordi spørgsmålene var stillet til at …
Og derfor er det min vovede påstand, at alt det – det er blevet forberedt allerede inden han afleverede den første syns- og skønsrapport
Som i øvrigt tog 5 måneder at aflevere, mod at han normalt skal aflevere sådan en inden for 1 måned
Det er samme mand, der har lavet både 1. og 2. syns- og skønsrapport
Ja – de har simpelthen siddet ved 1. syn- og skøn og da havde han allerede regnet ud, hvor store energibesparelser der skulle til
Du kan se, at havde den lige været en lille tand den anden vej, så havde den være OK
Det er baglæns regning at ramme så præcist
Lang pause
Men igen – jeg kan ikke – jeg kan kun gisne om, hvad de måtte have fået
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Men jeg er ikke i tvivl om, at selve bedraget det kan forklares
Forklaring af, hvordan man kan få syns- og skønsmanden til at forklare sig
Nu kan det godt være det lyder indviklet … forklaring af hvor enkelt det er
Og det har jeg så fået bekræftet fra Energitjenesten
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
Jeg er glad for at høre, at jeg har lykkedes med at koge det ned så langt så …
Den her sag den har trukken så lang tid …
Min familie – de er jo dødtræt af at høre på mig – jeg snakker ikke længere om sagen
Fuld gas bremsen i
Det er jeg slet ikke i tvivl om
At det skal tage 8 år at afgøre om A er større end B
En energikonsulent jeg ringer efter – kan du lige komme ud og give en vurdering af mit hus – han kommer ud og går rundt i 3 timer og så går han hjem og regner i 3 timer og så får jeg resultatet dagen efter – stort set – og så
Og så tager han specifikationerne på varmepumpen – bum bum
Det skal tage højst en uge at afgøre sådan noget her
Og det kan man trække ud i 8 år – alt imens jeg skal sidde og fryse i mit hus og bla bla bla
Ja men den skal jo udskiftes igen tænker jeg
Jamen jeg har fået installeret gas igen
JOL gør anstalter til at afbryde interviewet
Du har … kan jeg regne ud
Vil du have noget af det her?
Ja, men til at starte med, så vil jeg vende den med min chef for at finde ud af, hvordan og hvorledes
Du bor her i byen Kurt
Ja – Ølsvej 13
Så vil jeg lige komme ud til dig, når det er at øh
Så gennemgår jeg lige sagen med ham og så kan det være at han kan finde en indgangsvinkel
Lidt småsnak
Kontoret forlades
Jeg fik ikke lige dit navn
Jesper
Stationen forlades
Bildør smækkes
Så er den squ afleveret
Jeg fik altså knap 21 minutter til at forklare et meget sindrigt anlagt bedrageri begået af en offentlig person under særligt skærpende omstændigheder
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