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Ikke grundlag for at indlede en efterforskning

Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning mod hverken Betzer & Søn ApS (VVSmontør), Syns- og skønsmænd eller yderligere nævnte parter for at have begået bedrageri i forbindelse med udført entreprise i november 2008.

Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde.

Jeg har især lagt vægt på, at der ved tilbud, arbejdets udførelse og endelig fakturering var aftalt en
luft til vand varmepumpe, som ydede 8 KW.

Endvidere har Aalborg Byret i forbindelse med behandling af det civile søgsmål mod Betzer & Søn
ApS udpeget en uvildig syn- og skønsmand til vurdering af entreprisen, og denne har fundet, at omtalte varmepumpe var tilstrækkelig til opvarmning af huset.

Lovgrundlag
•

Sagen drejer sig om straffelovens § 279 om bedrageri.

•

Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens

§ 749, stk. 1 (ikke grundlag for at

indlede efterforskning).

Side 1

Erstatning
Hvis De har et erstatningskrav, har De mulighed for selv at anlægge sag ved civil domstol. Jeg kan
dog forstå, at sagen tidligere var anlagt ved både by- og landsretten, og at sagen endvidere er forelagt procesbevillingsnævnet

med henblik på, at føre sagen ved Højesteret.

Mulighed for at klage
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen

på næste side. De kan sende klagen

hertil eller til Statsadvokaten i Viborg, Rødevej 1, 8800 Viborg. Fristen for at klage er 4 uger efter,
at De har modtaget dette brev.

y derligere oplysninger
De kan finde oplysninger om bl.a. forløbet af en straffesag på www.anklagemyndigheden.dk

under

"Vidner & Ofre". Har De i øvrigt spørgsmål, er De velkommen til at kontakte pa. Jesper Olesen,
7258-1133 eller jo1026@politi.dk.

::;=:c==-Jesper Olesen
Advokaturchef

_

Politiassistent

Side 2

Klagevejledning
Hvem kan klage
De kan klage, hvis De mener, at De har været udsat for et strafbart forhold. Andre kan kun klage, hvis han
eller hun har en særlig interesse i sagens udfald - udover at få gerningsmanden

idømt en straf. Det vil især

være tilfældet, hvis der havde været grundlag for at rejse erstatningskrav mod gerningsmanden

i forbindelse

med straffesagen.

Hvor skal klagen sendes til
Det er statsadvokaten, der træffer afgørelse i sagen. De skal sende klagen hertil eller til statsadvokaten, hvis
adresse er anført i afgørelsen.

Klagefrist
Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest
den dag, hvor fristen udløber. Er denne dag en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den følgende
hverdag.

Hvis klagen kommer frem efter, at fristen er udløbet, skal klagen kun behandles, hvis overskridelsen af klagefristen er undskyldelig.

Lovgrundlag
•

Det står i retsplejelovens

§ 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at De kan klage

over min afgørelse.
•

Det står i retsplejelovens § 102, stk. I, at fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om
afgørelsen.

Side 3

