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Sagens genstand

ANM oplevede sig bedraget i forbindelse med rådføring og køb af en varmepumpe. Den købte varmepumpe ydede 8 KW, hvori huset retteligt var dimentioneret til en pumpe på 13 kw. Sagen ført i by- og
siden landsret, begge gange var resultatet til fordel for VVS-montøren.
Forespurgt, bekræftede anm, at alle leveret enheder var identisk med forudgående aftale, og ligeledes
identisk med anført på faktura.
Ligeledes forespurgt, bekræftede annmelder, at han alene havde indhentet eet tilbud på entreprisen, samt
at importøren af desangående varmepumpe var tilstede ved forundersøgelser - netop af hensyn til korrekt
dimentionering.
ANM vejledt om, at sagen ikke er en politisag, hvorfor anmeldelsen afvises jf. RPL § 749 stk. l. Sagen
skal i stedet føres ved cicildomstol. ANM erklærede, at sagen var forelagt processbevillingsnævnet med
hensyn til at få sagen forelagt højesteret.
(

Således intet politimæssigt i sagen.
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Jeg modtog, torsdag den 12. februar 2015 kl. 0818, en e-mail fra anmelder, Kurt Pedersen, hvori han
anmoder Nordjyllands Politi om, atter at tage stilling til sagen .

./.. Skriftlig anmeldelse vedlagt.

Efter at have gennemlæst anmeldelsen, mener jeg ikke at der er tilgået yderligere oplysninger til sagen,
hvorfor jeg fortsat var af den overbevisning, at sagen skal føres som civilt søgsmål.

Anmeldelsen videre forelagt for pk. Preben Møller og pk. Jørgen B. Jensen, leder af Central Efterforsknings sektion for økonomisk kriminalitet. Begge var enige i min betragtning.

Således har jeg udarbejdet et udkast til slutskrivelse til siden godkendelse af pk. Preben Møller og en
repræsentant for anklagemyndigheden.

Anmelder underrettet om ovenstående i e-mail,

-~e---Jesper Olesen
politiassistent
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