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Skimmelramt - hvad koster det?

Forord

Som forfatter og dokumentarist har jeg brugt en del tid på at opgøre, hvad det egentlig koster og har kostet 
at være skimmelramt. Ikke kun for min søn og jeg, men sandelig også for samfundet. For de fleste er det 
bondelogik, at hvis den ene kasse er ligeglad med den næste og ikke vil tage ansvar, så sendes regningen jo 
videre til et andet sted.

Tallene taler deres helt eget sprog og det er først her, at det bliver rigtig håndgribeligt, hvad en skimmel-
problematik indebærer og hvor mange forgreninger den egentlig har. Det er svært at forestille sig, hvor meget 
der følger med.

At være grundig er ikke det samme som at være grisk, hvilket denne oversigt ofte misforstås som. Grundighed 
og griskhed er to vidt forskellige ting og jeg kan kun opgøre, hvad det har kostet. At konsekvenserne 
og følgesagerne er så store, løfter bare en lille flig af, hvor omfangsrigt og umenneskeligt det er at være 
skimmelramt og understreger, at samfundet går over åen efter vand med hullede spande.

Mange udenforstående tror, at man ”bare” kan flytte, men at være skimmelramt er som at være indfanget i en 
dødsspiral, hvor man af omstændighederne og de mange følgeudgifter og konsekvenser bliver fastholdt i en 
uløselig situation. Situationen bliver ikke bedre af, at der oven i købet løber to økonomiske kriser oveni.

Man kan godt lade som om, at det ikke har kostet dette og jeg blev harm, da jeg fandt ud af, at min tidligere 
advokat havde undladt at rejse erstatning for min søn, da han mente ”at dommeren ellers ville synes, at det 
blev for dyrt”. Jeg mener - skal der gives rabat og er der et loft over, hvad andres forsømmelser er årsag til eller 
skal man have en reel erstatning?

Fakta er, at samtlige udgifter/poster, der er nævnt i denne bog, er en konsekvens af både den første skimmelsag,  
den anden skimmelsag og kommunens tilsyns- og handlesvigt i begge sager og ikke mindst de offentlige 
myndigheder, som generelt kigger den anden vej og lader som om, at problematikken slet ikke eksisterer.

Det er mit ønske med denne bog og de mange andre at sætte en stopper for, hvad jeg vil kalde for et fysisk, 
psykisk, åndeligt, sjæleligt, menneskeligt og økonomisk overgreb til stor skade for både det enkelte menneske 
og samfundet som helhed.

Kærligst

Tinamaria
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Skimmelramt 

Bøgerne om skimmelsagerne og forløbet

Der findes flere bøger omkring denne problematik og selve skimmelsagerne er beskrevet i flere andre bøger, 
så det vil jeg ikke beskrive yderligere i denne bog. 

I dagbogsserien kan man læse om det løbende forløb på daglig basis og følge de konsekvenser, det har at 
være skimmelramt og hvad jeg finder ud af undervejs. Bøgerne handler også om mange andre ting. Pt. er der 
følgende:

Dagbøgerne

Indre Feng Shui - Dagbog 1 - år 2008
Indre Feng Shui - Dagbog 2 - år 2009
Indre Feng Shui - Dagbog 3 - år 2009
Indre Feng Shui - Dagbog 4 - år 2010
Indre Feng Shui - Dagbog 5 - år 2010
Indre Feng Shui - Dagbog 6 - år 2010
Indre Feng Shui - Dagbog 7 - år 2011
Indre Feng Shui - Dagbog 8 - år 2011
Indre Feng Shui - Dagbog 9 - år 2011

Indre Feng Shui - Dagbog 10 - år 2011/2012
Indre Feng Shui - Dagbog 11 - år 2012
Indre Feng Shui - Dagbog 12 - år 2012
Indre Feng Shui - Dagbog 13 - år 2012
Indre Feng Shui - Dagbog 14 - år 2013
Indre Feng Shui - Dagbog 15 - år 2013
Indre Feng Shui - Dagbog 16 - år 2013

Indre Feng Shui - Dagbog 17 - år 2013/2014
Indre Feng Shui - Dagbog 18 - år 2014

Flere undervejs ...

I bogserien ”Når sandheden skal frem” findes det kronologiske forløb med alle følgesagerne. Her indgår 
samtlige mails, dokumenter, sager og følgesager etc. igennem tiden.

Når sandheden skal frem

Når sandheden skal frem - bind 1 - år 2006  
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Når sandheden skal frem - bind 2 - år 2007 
Når sandheden skal frem - bind 3 - år 2008   
Når sandheden skal frem - bind 4 - år 2009
Når sandheden skal frem - bind 5 - år 2010
Når sandheden skal frem - bind 6 - år 2011
Når sandheden skal frem - bind 7 - år 2012
Når sandheden skal frem - bind 8 - år 2013
Når sandheden skal frem - bind 9 - år 2014

Jeg har delt bogserien yderligere op i skimmelramtserien, så man kan koncentrere sig om de enkelte sager, 
da bogserien bringer hele forløbet kronologisk med alle sagerne samtidig. Hvis man har en rigtig god 
overbliksdannelse, er hele bogserien samlet i én bog.

Skimmelramtserien

Skimmelramt - hvad nu?
Skimmelramt - beretningen til dommeren

Skimmelramt - bilagene til dommeren
Skimmelramt - ejere og lejere fortæller - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte
Skimmelramt - hvad siger eksperterne?  - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte

Skimmelramt - rapporten til et svigtende Tilsyn
Skimmelramt - rapporten til Huslejenævnet
Skimmelramt - det andet svigt fra Tilsynet

Skimmelramt - en redegørelse til Skat
Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat

Skimmelramt - en genial eller bindegal demonstration?
Skimmelramt - Danmark - en politistat?

Skimmelramt - i demokratiets navn
Skimmelramt - sagen imod udlejere

Skimmelramt - sagen mod boligselskabet
Skimmelramt - sagen mod kommunen

Skimmelramt - ministeriers blåstempling af lovbrud
Skimmelramt - henvendelsen til den nye borgmester

Skimmelramt - henvendelsen til den nye justitsminister
Skimmelramt - rettens tale

Skimmelramt - hvad siger lægerne?
Skimmelramt - sagen i Arbejdsskadestyrelsen

Skimmelramt - sagen i Advokatnævnet og retten
Skimmelramt - sagen i Huslejenævnet
Skimmelramt - følge- og fogedsagerne

Skimmelramt - sagen imod Scandinavian Book
Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til skønsrapporten

Skimmelramt - sagen hos ombudsmanden
Skimmelramt - sagen hos Ankestyrelsen

Skimmelramt - sagsforløbet hos Menneskerettighedsdomstolen
Skimmelramt - det samlede forløb
Skimmelramt - hvad siger loven?
Skimmelramt - hvad koster det?

Skimmelramt - hvad koster det? - dommerversionen
Skimmelramt - artikler & links

Skimmelramt - 2008 og dagbøgerne
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Skimmelramt - 2009 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2010 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2011 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2012 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2013 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2014 og dagbøgerne

Som det fremgår, er det noget, der har optaget mig og som har fyldt i mit liv. Jeg er meget dedikeret omkring 
denne problematik, da jeg for en del år siden fik at vide, at jeg ville komme til at gøre en stor forskel for rigtig 
mange mennesker, som var i en lignende situation.

Da jeg har en omfattende dokumentation i sagerne, er det ikke uden grund, at det er blevet kaldt ”et studie i 
dokumentation”.
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Skimmelramt 

lovgrundlag for skimmelramte

Jeg vil ikke bringe så meget lovtekst i denne bog, da den er beskrevet i de andre bøger. Der skal dog lige lidt 
med af det allermest grundlæggende, som bekræfter, at en kommune både har tilsyns- og handlepligt tillige 
med undersøgelsespligt.

Udover udlejeres rolle i sagen betyder kommunens fejlbehandling, forsømmelser og lovbrud en hel del for, at 
det efterfølgende forløb blev så dyrt. At kommunen så ikke lærte noget af den første sag, gør tingene endnu 
mere groteske.

For lige at sætte tingene på plads kommer her lidt lovtekst og på https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=121028 kan den fulde tekst herunder læses. 

1.1. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse

Kommunalbestyrelsen har i medfør af forskellige lovbestemmelser pligt til at føre tilsyn med boliger og 
bygninger, som benyttes til beboelse og ophold.

Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom 
på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp.

Tilsynsbestemmelserne omfatter:

1.2. Byfornyelsesloven

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1083 af 3. november 2006, som senest 
ændret ved lov nr. 436 af 29. maj 2008.

Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at 
bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige 
eller brandfarlige.

Tilsynet omfatter alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes - uanset ejerforhold. Det betyder, at 
både bygninger som anvendes eller bebos af ejeren selv samt udlejede boliger og opholdsrum er omfattet af 
kommunens tilsynsforpligtelse. Tomme lokaliteter, som ikke anvendes fx tomme boliger og erhvervslokaler er 
ikke omfattet af kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse.

Der er ikke i loven fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge 



11

tilsynsvirksomheden, men kommunalbestyrelsen har ansvaret for at reagere, når den får kendskab til forhold, 
der skaber behov herfor, samt at tilsynet i øvrigt tilrettelægges således, at formålet med reglerne bliver opfyldt.

1.3. Byggeloven

Byggelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som senest ændret ved lov nr. 575 af 6. juni 2007.

Efter byggelovens § 16 A skal kommunalbestyrelsen påse, at byggeloven og de regler, der er fastsat med 
hjemmel i loven, overholdes.

Efter byggelovens § 16 A har kommunalbestyrelsen pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt 
forhold eller har en begrundet formodning herom. Et ulovligt forhold kan være overtrædelse af bestemmelser 
i byggeloven eller i bygningsreglementerne.

Angreb af skimmelsvampevækst i en bolig, der skyldes manglende iagttagelse af byggelovgivningen eller 
manglende vedligeholdelse, kan være et ulovligt forhold i medfør af byggeloven.

Pligten til at reagere gælder uanset, hvordan kommunen får kendskab til et ulovligt forhold. Der er således 
pligt til at reagere, når kommunen ved henvendelse, klager eller på anden måde bliver opmærksom på, at der 
kan foreligge et ulovligt forhold.

1.4. Almenboligloven

Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, som senest ændret ved lov 
nr. 437 af 1. juni 2008.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 641 af 15. juni 2006.

Efter lov om almene boliger m.v. §§ 164 og 169, stk. 1, har kommunalbestyrelsen en generel pligt til at føre 
tilsyn med de almene boligorganisationer og selvejende almene ungdoms- og ældreboliginstitutioner.

Herudover skal kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 117 påse, 
at ejendommenes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig.

Der er ikke i lov om almene boliger m.v. fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal 
tilrettelægge tilsynsvirksomheden, men kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, når den får kendskab 
til forhold, der skaber behov herfor samt for, at tilsynet tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med 
reglerne bliver opfyldt.

2. Indledende undersøgelse

Undersøgelsespligten efter dette kapitel omfatter alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes – 
uanset ejerforhold. Det betyder, at både bygninger som anvendes eller bebos af ejeren selv samt udlejede 
boliger og opholdsrum er omfattet af kommunens undersøgelsespligt.

2.1. Undersøgelsespligt

Når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt og 
vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal kommunalbestyrelsen rejse en sag - dvs. som det første undersøge, 
om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen, jf. byfornyelseslovens § 75.

Pligten til at undersøge forholdet gælder uanset hvilken forvaltning i kommunen, der bliver bekendt med 
problemet. Det er derfor vigtigt, at sagsgangene i kommunen er tilrettelagt, således at de sikrer, at oplysninger 
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om fugt og skimmelsvamp i boliger altid bliver undersøgt hurtigst muligt.

2.2. Undersøgelsen

Der er ikke i lovgivningen fastsat krav til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen 
må derfor ud fra en konkret vurdering træffe denne beslutning. Der kan være tale om besigtigelse og tekniske 
undersøgelser, herunder med deltagelse af særlig faglig ekspertise. Det er vigtigt, at kommunen fra sagens 
begyndelse er opmærksom på at inddrage relevante oplysninger fra ejeren i undersøgelsen – herunder fx om 
ejeren allerede er opmærksom på forekomsten af skimmelsvamp og udbedring er iværksat.

Når kommunen skal tilrettelægge og vurdere sin undersøgelse, kan der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 
orientering ”Embedslægeinstitutionernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe”, der kan 
ses på styrelsens hjemmeside www.sst.dk, BYG-ERFA erfaringsbladet ”Skimmel i bygninger - vækstbetingelser 
og forebyggelse”, som kan bestilles på www.byg-erfa.dk , og SBi-anvisning 204 om undersøgelse og vurdering 
af fugt og skimmelsvampe i bygninger, som kan bestilles på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside 
www.sbi.dk

Byggeloven

(Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24/06/1998, med senere ændringer)

§ 14. Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig 
stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet 
med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig 
stand.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de 
også for ubebyggede grunde.

§ 16 A. Kommunalbestyrelsen påser i sagsbehandlingen, at denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel 
i loven, overholdes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud efter loven eller de nævnte regler efterkommes, og at vilkår 
fastsat i tilladelser eller dispensationer overholdes.

Stk. 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort, 
medmindre det er af ganske underordnet betydning.

Stk. 4. En meddelelse om standsning af et byggearbejde, der er påbegyndt uden fornøden tilladelse, kan ikke 
påklages efter § 23, medmindre det gøres gældende, at arbejdet ikke kræver forudgående tilladelse.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold 
tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning lade 
påbudet aflyse fra tingbogen.

§ 17. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige forhold, som er i strid med denne 
lov eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, 
påhviler pligten tillige brugeren.

§ 18. Såfremt der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboere eller andre, 
jf. § 14, kan kommunalbestyrelsen kræve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer og bebyggelser 
i nødvendigt omfang afspærres og rømmes. Det samme gælder, såfremt funderingsarbejder m.v., jf. § 12, 
frembyder sådan fare. Hvis et påbud om afspærring og rømning ikke straks efterkommes, kan det gennemføres 
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af kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning.

Stk. 2. Når et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud om at afhjælpe mangler, der frembyder fare for 
ejendommens beboere eller andre, ikke efterkommes inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, kan 
kommunalbestyrelsen uanset bestemmelserne i § 17, stk. 2-3, straks lade de pågældende arbejder udføre på 
ejerens bekostning.

Stk. 3. Såfremt det viser sig, at konstruktioner eller materialer frembyder fare for en bebyggelses beboere 
eller andre, kan bolig- og byministeren pålægge kommunalbestyrelsen at foretage eftersyn af bebyggelser, 
hvori sådanne eller lignende konstruktioner eller materialer er anvendt. Ministeren kan endvidere pålægge 
kommunalbestyrelsen at meddele ejeren påbud efter stk. 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder også anvendelse på bebyggelse under opførelse og på bebyggelse, som 
er delvis nedrevet eller ødelagt ved brand eller på anden måde.

Stk. 5. Bolig- og byministeren kan, når det findes nødvendigt for at sikre, at byggematerialer, konstruktioner o.l. 
ikke indebærer fare for sundheden, fastsætte regler for anvendelsen heraf, herunder forbud mod anvendelsen.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne paragraf gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført.

Der findes også nogle andre lovgrundlag med relevans i de mange følgesager, hvor ikke alle beskrives i denne 
bog.
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Ansvar

Erstatningansvarsloven

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar 

  Herved bekendtgøres lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september 2002, med de 
ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 35 af 21. januar 2003 og § 2 i lov nr. 434 af 10. juni 2003. 

Kapitel 1 

Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger 

Personskade 

§ 1. Den, der er erstatningsansvarlig for personskade, skal betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, 
helbredelsesudgifter og andet tab som følge af skaden samt en godtgørelse for svie og smerte. 

Stk. 2. Har skaden fået varige følger, skal der tillige betales godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab 
eller forringelse af erhvervsevne. 

Stk. 3. Værdien af arbejde i hjemmet ligestilles med erhvervsindkomst. 

§ 1 a. Erstatning for fremtidige helbredelsesudgifter og andet fremtidigt tab som følge af skaden, jf. § 1, stk. 
1, fastsættes til et kapitalbeløb, som højst kan udgøre den forventede gennemsnitlige årlige udgift ganget med 
10. Er der tale om varige løbende udgifter, finder § 4, stk. 2, tilsvarende anvendelse. 

Tabt arbejdsfortjeneste 

§ 2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. Må det antages, 
at skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab, ydes erstatning indtil det tidspunkt, hvor det er muligt 
midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. §§ 5-8 og § 10 samt § 31 i 
lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 

Stk. 2. I erstatningen fradrages løn under sygdom, dagpenge fra arbejdsgiver eller kommunalbestyrelsen og 
forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser til den skadelidte. 

Svie og smerte 

§ 3. Godtgørelse for svie og smerte udgør 130 kr. for hver dag, den skadelidte er syg. Der kan i særlige tilfælde 
ydes godtgørelse for svie og smerte, selv om skadelidte ikke er syg. Godtgørelsen kan ikke overstige 50.000 kr. 
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Varigt mén 

§ 4. Godtgørelse for varigt mén fastsættes til et kapitalbeløb, der beregnes under hensyn til skadens medicinske 
art og omfang og de forvoldte ulemper i skadelidtes personlige livsførelse. Godtgørelsen udgør ved en 
méngrad på 100 pct. 573.500 kr. Ved lavere méngrader nedsættes beløbet forholdsmæssigt. I særlige tilfælde 
kan méngodtgørelsen fastsættes til et højere beløb, dog højst 687.500 kr. Ved en méngrad på under 5 pct. ydes 
ingen godtgørelse. 

Stk. 2. Var skadelidte ved skadens indtræden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen med 1 pct. for hvert år, 
skadelidte var ældre end 39 år ved skadens indtræden. Var skadelidte fyldt 60 år, nedsættes godtgørelsen med 
yderligere 1 pct. for hvert år, skadelidte var ældre end 59 år ved skadens indtræden. Godtgørelsen nedsættes 
dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år. 
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Ansvar

Lejeloven

Bekendtgørelse af lov om leje

Hermed bekendtgøres lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 21. oktober 2009, med de ændringer, der 
følger af § 15, nr. 1, i lov nr. 606 af 24. juni 2005 og § 1 i lov nr. 632 af 11. juni 2010.

De ændringer, der følger af § 148, nr. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008, er ikke indarbejdet i denne 
lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af skatteministeren, jf. § 167, 
stk. 2, i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

Kapitel I

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven gælder for leje - herunder fremleje - af hus eller husrum, uanset om lejeren er en person eller en 
virksomhed m.v. (juridisk person).

Stk. 2. Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.

Stk. 3. Loven gælder dog ikke for aftaler om leje af bolig med fuld kost eller for aftaler mellem et hotel og dets 
gæster.

Stk. 4. Loven gælder endvidere for leje af ustøttede private plejeboliger. Reglerne i § 53, stk. 2, 2. pkt., og 
kapitel XVI gælder dog ikke for ustøttede private plejeboliger.

Stk. 5. Ustøttede private plejeboliger, jf. stk. 4, er tidligere institutionspladser i plejehjem og beskyttede boliger, 
der den 31. december 2002 var omfattet af § 140 i lov om social service, og som kommunalbestyrelsen har 
omdannet til ustøttede private plejeboliger.

Kapitel III

Mangler ved det lejede

§ 9. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for 
lejeforholdets begyndelse og i hele lejeperioden. På overtagelsestidspunktet skal det lejede være rengjort, 
ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med tilhørende nøgler.

Stk. 2. Såfremt udlejeren sammen med lejeren i forbindelse med indflytning foretager gennemgang af en 
beboelseslejlighed, skal udlejeren i ejendomme med beboerrepræsentation med en rimelig frist skriftligt 
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indkalde beboerrepræsentanterne til at deltage i gennemgangen. Udarbejdes der på grundlag af gennemgangen 
en indflytningsrapport, skal beboerrepræsentanterne og lejeren have tilsendt kopi deraf.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter efter forhandling med landsomfattende sammenslutninger af 
grundejerforeninger og lejerforeninger nærmere regler om udarbejdelse af standardblanketter for 
indflytningsrapporter.

§ 11. Er det lejede ikke ved overtagelsen og under lejeforholdets bestående i den stand, som lejeren efter 
retsforholdet mellem ham og udlejeren kan kræve, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen efter påkrav 
derom, kan lejeren selv afhjælpe den for udlejerens regning. Vedrører mangelen det lejedes forsyning med lys, 
gas, varme, kulde el. lign., kan lejeren ved fogdens bistand skaffe sig adgang til ejendommens installationer 
for at afhjælpe mangelen.

Stk. 2. Lejeren kan kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer det lejedes værdi for 
lejeren.

§ 12. Er det lejede mangelfuldt som nævnt i § 11, og afhjælper udlejeren ikke straks mangelen, eller kan den 
ikke afhjælpes inden for rimelig tid, kan lejeren hæve lejeaftalen, hvis mangelen må anses for væsentlig eller 
udlejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 2. Er mangelen afhjulpet, inden lejeren har hævet lejeaftalen, kan lejeren ikke senere påberåbe sig 
mangelen som grund for ophævelse.

§ 13. Lejeren kan kræve erstatning, hvis det lejede ved aftalens indgåelse savnede egenskaber, som må anses 
for tilsikrede, eller udlejeren har handlet svigagtigt. Det samme gælder, hvis det lejede senere lider skade som 
følge af udlejerens forsømmelse, eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som 
følge af forhold, som udlejeren er ansvarlig for.

§ 14. Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe 
sig mangelen senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejeren, at han vil gøre den gældende. 
Dette gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed, eller 
udlejeren har handlet svigagtigt.

§ 15. Er brugen af det lejede helt eller delvis i strid med lovgivning, andre offentlige forskrifter, servitutter 
eller andre lignende rettigheder over ejendommen, som var gældende ved aftalens indgåelse, kan lejeren 
kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen og erstatning. Lejeren kan endvidere hæve lejeaftalen, såfremt brugen 
indskrænkes væsentligt, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis lejeren vidste, at brugen var retsstridig, og heller ikke, hvis hans ukendskab 
skyldes grov uagtsomhed. Endvidere finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis det retsstridige forhold ikke har medført 
nogen indskrænkninger i lejerens brugsret, og udlejeren efter opfordring straks bringer forholdet i orden.

Stk. 3. Reglen i § 14 finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte mangler.

§ 16. Bringes et lejeforhold - bortset fra de i § 15 nævnte tilfælde - til ophør i utide på grund af andre 
rettigheder over ejendommen, kan lejeren kræve erstatning af udlejeren.

Stk. 2. Bringes lejeforholdet til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde 
nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag, forbudet træder i kraft. 
Hvis forbudet kun begrænser brugen på mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kun kræve et forholdsmæssigt 
afslag i lejen.
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Kapitel IV

Vedligeholdelse

§ 19. Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Alle indretninger til afløb og til 
forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde skal holdes i god og brugbar stand.

Stk. 2. Fornyelse af tapet, maling, hvidtning eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og 
ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog § 22.

Stk. 3. Udlejeren skal ligeledes sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene 
til det lejede, ligesom han skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger.
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Ansvar

Kommuner

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Herved bekendtgøres lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 med 
de ændringer, der følger af § 1, nr. 3, 4 og 6, i lov nr. 510 af 6. juni 20071), lov nr. 156 af 26. februar 2011, § 
1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 387 af 24. april 2012 og § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Kapitel I 

Almindelige bestemmelser

§ 1. Loven gælder for alle kommuner, medmindre andet følger af denne lov.

Stk. 2. Lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den kommunale styrelse, medmindre andet 
særligt er hjemlet i lovgivningen.

§ 61. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den 
pågældendes hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.

Kommuner har tilsynspligt, handlepligt og undersøgelsespligt bl.a. ifølge byfornyelsesloven.
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Ansvar

Statsforvaltningens tilsyn

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Herved bekendtgøres lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 med 
de ændringer, der følger af § 1, nr. 3, 4 og 6, i lov nr. 510 af 6. juni 20071), lov nr. 156 af 26. februar 2011, § 
1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 387 af 24. april 2012 og § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Kapitel VI 

Statsforvaltningens tilsyn

§ 47. Tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende.

Stk. 2. Tilsynet med kommunale fællesskaber, jf. § 60, varetages af den statsforvaltning, der efter stk. 1 
varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme 
statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der efter stk. 1 varetager tilsynet med fællesskabets 
hjemstedskommune.

Stk. 3. Statsforvaltningen er i udøvelsen af tilsynet ikke undergivet økonomi- og indenrigsministerens 
instruktioner. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte generelle forskrifter for udøvelsen af 
statsforvaltningens beføjelser som led i tilsynet.

§ 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder den 
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i 
medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder 
ansættelsesretlige regler.

Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage 
stilling til den pågældende sag.

§ 48 a. Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.
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Fra borger.dk: https://www.borger.dk/Sider/Tilsyn-med-myndighederne.aspx

Tilsyn med regioner og kommuner 
 
Det er statsforvaltningerne, der fører tilsyn med landets regioner og kommuner. Tilsynet undersøger, om 
regioner og kommuner lever op til deres forpligtelser som offentlig myndighed. 

Du kan henvende dig til din statsforvaltning, hvis du mener, at kommunen eller regionen ikke lever op til sine 
forpligtelser. Herefter kan statsforvaltningen vurdere, om der er baggrund for en sag. Du kan ikke klage, hvis 
der er andre klageinstanser på området, som ikke er benyttet.

Hvis tilsynet vurderer, at kommunen har overtrådt lovgivningen, kan de annullere den ulovlige beslutning, 
pålægge bøder eller anlægge erstatningssag, men oftest vil de blot komme med en vejledende udtalelse.

Du kan i visse tilfælde klage over tilsynets afgørelser hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.
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Ansvar

ministeriets tilsyn

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Herved bekendtgøres lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 med 
de ændringer, der følger af § 1, nr. 3, 4 og 6, i lov nr. 510 af 6. juni 20071), lov nr. 156 af 26. februar 2011, § 
1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 387 af 24. april 2012 og § 18 i lov nr. 547 af 18. juni 2012.

Kapitel VII 

Økonomi- og indenrigsministerens tilsyn

§ 52. Statsforvaltningens afgørelser om anvendelse af de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 50 a-50 d, kan af 
de organer eller medlemmer, foranstaltningen er rettet imod, indbringes for økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Statsforvaltningens afgørelser om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat 
i medfør af denne lov kan af vedkommende kommunalbestyrelse eller vedkommende styrelsesorgan for et 
kommunalt fællesskab, jf. § 60, indbringes for økonomi- og indenrigsministeren, medmindre afgørelsen fuldt 
ud giver kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab medhold.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan af egen drift tage statsforvaltningens afgørelser om anvendelse 
eller undladelse af anvendelse af de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 50 a-50 d, samt om samtykke eller 
godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov op til behandling, når ministeren 
skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan stadfæste, ophæve eller ændre statsforvaltningens afgørelse som 
nævnt i stk. 1-3 samt pålægge statsforvaltningen at tage sagen op til ny behandling efter §§ 50-50 d eller efter 
bestemmelser om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov. 
Økonomi- og indenrigsministeren kan herunder ændre statsforvaltningens afgørelse til ugunst for det organ 
eller det medlem, afgørelsen er rettet imod, jf. dog § 50 d, 3. pkt. Økonomi- og indenrigsministeren kan under 
de i § 51 nævnte betingelser anlægge anerkendelsessøgsmål eller pålægge statsforvaltningen at anlægge 
anerkendelsessøgsmål.

§ 53. Økonomi- og indenrigsministeren kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale 
dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om efter § 50, op til behandling, når 
ministeren skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Tilsvarende 
gælder, hvis statsforvaltningen har besluttet ikke at tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner 
eller undladelser op til behandling.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan udtale sig om lovligheden af den kommunale disposition eller 
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undladelse og i forbindelse hermed træffe afgørelse efter §§ 50 a-50 d. Økonomi- og indenrigsministeren 
kan også pålægge statsforvaltningen at tage sagen op til ny behandling efter §§ 50-50 d. Økonomi- og 
indenrigsministeren kan under de i § 51 nævnte betingelser anlægge anerkendelsessøgsmål eller pålægge 
statsforvaltningen at anlægge anerkendelsessøgsmål.

§ 53 a. Økonomi- og indenrigsministeren kan af egen drift uden for de i §§ 52 og 53 nævnte tilfælde tage 
spørgsmål om lovligheden af statsforvaltningens dispositioner eller undladelser som led i udøvelsen af tilsynet 
op til behandling, når ministeren finder anledning hertil, herunder skønner, at sagen er af principiel eller 
generel betydning eller har alvorlig karakter.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan udtale sig om lovligheden af statsforvaltningens disposition 
eller undladelse og stadfæste, ophæve eller ændre en beslutning truffet af statsforvaltningen. Økonomi- og 
indenrigsministeren kan også pålægge statsforvaltningen at tage sagen op til ny behandling.

§ 54. Økonomi- og indenrigsministeren kan pålægge statsforvaltningen at tage en sag op til behandling efter 
§§ 50-50 d.

§ 55. Statsforvaltningen og økonomi- og indenrigsministeren kan tillægge ministerens behandling af en sag 
efter §§ 52 og 53 a opsættende virkning. Økonomi- og indenrigsministeren kan ophæve statsforvaltningens 
beslutning om at tillægge ministerens behandling af en sag opsættende virkning.

Fra borger.dk: http://oim.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioners-styrelse.aspx

Fra Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Om afdelingen 

Afdelingen varetager opgaven som øverste tilsynsmyndighed med kommuner og regioner. 

Afdelingen har ansvaret for kommunernes og regionernes styrelse og inddeling, herunder loven om 
kommunernes styrelse, regionsloven, loven om forpligtende kommunale samarbejder, inddelingsloven og de 
uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten). 

Afdelingen varetager generelle offentligretlige spørgsmål vedrørende forvaltnings-, offentligheds- og 
persondataloven og offentligretlige grundsætninger samt generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet 
mellem kommuner og regioner og andre myndigheder. 

Afdelingen varetager endvidere opgaven som øverste valgmyndighed (valglovgivning, afholdelse og opgørelse 
af valg og folkeafstemninger). 
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Ansvar

Advokatbrev fra advokatfirmaet keld parsberg

Advokatsamfundet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

København d. 15.02.2009

Vedr. : Klage fra Tinamaria Fabrina Jensen over advokat Morten Riise-Knudsen

Som advokat for Tinamaria Fabrina Jensen har jeg modtaget vedlagte klage af  01.02.2008 over advokat 
Morten Riise-Knudsen med anmodning om videresendelse med en udtalelse fra mig.

Efter gennemgang afmaterialet kan jeg ikke tilføje andet, end at jeg er enig i, at Sorø kommune klart er 
tilsynsførende bygningsmyndighed og at man som sådan selvfølgelig pådrager sig et ansvar for tilsyns- og 
reaktionssvigt og de deraf følgende skader.

I den anledning kan jeg henvise til den i materialet foreliggende mail af 19.08.2008, hvor de relevante 
lovbestemmelser er opremset.

Allerede inden den i 1996 nedsatte arbejdsgruppe var færdig med de videnskabelige undersøgelser fik samtlige 
kommuner tilbage i 2001 ved en cirkulæreskrivelse af By og Boligministeriet orientering om, hvordan man 
skulle forholde sig i tilfælde af mistanke om skimmelsvamp i bebyggelser.

Manglende overholdelse heraf og de senere indførte regler medfører selvfølgelig ansvar.

Med venlig hilsen

Keld Parsberg
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Ansvar

Udtalelse fra ministeriet

Velfærdsministeriet gav mig medhold i min tolkning af loven, hvilket var en bet for en mangeårig advokat 
jf. advokatbrevet på forrige side. Advokat Morten Riise-Knudsen mente ikke, at en kommune havde 
tilsynsspligt med en privat udlejningsbolig, hvilket den altså har jf. flere gældende love. Jeg bringer svaret fra 
Velfærdsministeriet:

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk
J.nr. 2008-5999

Tinamaria Jensen
tinamaria@privat.dk
________________________________________________________________

26. august 2008

Vedrørende dine henvendelser af 20. august 2008

Velfærdsministeriet har modtaget dine e-mails af 20. august 2008, hvor du spørger til kommunens tilsynspligt
i forbindelse med skimmelsvamp i en privat udlejningsejendom. Du ønsker endvidere oplysninger om 
dine muligheder for aktindsigt i noterede henvendelser i den kommunale forvaltning. Endelig ønsker du 
oplysninger om advokater med kendskab til sager om skimmelsvamp.

Indledningsvis kan jeg oplyse, at Velfærdsministeriet ikke ifølge byfornyelseslovens og lejelovgivningens 
regler kan gå ind i den konkrete sag. Ministeriet har alene mulighed for generelt at vejlede om lovgivningen 
på området. 

Hvis en lejer bliver opmærksom på problemer med fugt og skimmelsvamp, skal lejeren rette henvendelse 
til udlejer for at få undersøgt problemet nærmere. Hvis der er tale om angreb af skimmelsvamp, som ikke 
skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen. Du kan få yderligere 
oplysninger om udlejers pligter i forbindelse med skimmelsvamp i Velfærdministeriets pjece til lejere om fugt 
og skimmelsvamp i privat udlejningsbyggeri. Pjecen kan du finde på www.vfm.dk. Pjecen er bl.a. udsendt til 
alle medlemmer af Lejernes LO med Vi Lejere i august 2008. 

Velfærdsministeriet kan endvidere oplyse, at kommunalbestyrelsen efter lov om byfornyelse og udvikling af 
byer § 75 har pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres 
indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynet omfatter alle boliger og opholdsrum.
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Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge tilsynsvirksomheden, 
men kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, når den får kendskab til forhold, der skaber behov herfor 
samt for, at tilsynet tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med reglerne bliver opfyldt.

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, 
at der er forekomst af fugt og vækst af skimmelsvamp i en bolig, skal kommunalbestyrelsen som det første 
undersøge, om skimmelsvampen udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen. 

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, skal kommunalbestyrelsen vurdere, om benyttelsen af bygningen 
er forbundet med sundhedsfare.

Konstateres der nærliggende sundhedsfare nedlægger kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven forbud 
mod, at boligen benyttes til beboelse (kondemnering). I tilfælde af nærliggende sundhedsfare kan det være 
nødvendigt at kondemnere straks, da andet kan være sundhedsfagligt uforsvarligt. Fristen må dog aldrig 
overstige seks måneder.

Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er tale om sundhedsfare, som ikke er nærliggende, kan der fastsættes 
en længere frist for fraflytning end seks måneder. 

Når der er nedlagt forbud mod beboelse, skal kommunalbestyrelsen i henhold til byfornyelsesloven anvise 
husstanden en anden bolig. Erstatningsboligen skal stilles til rådighed senest på tidspunktet for udløbet af 
fraflytningsfristen.

Hvis du er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, har du mulighed for at indbringe denne for 
byfornyelsesnævnet. 

Velfærdsministeriet har sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen udgivet en vejledning om kommunernes 
mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum, hvor du kan finde mere 
information om kommunens pligter i forbindelse med sager om skimmelsvamp. Du kan finde vejledningen på 
www.vfm.dk.

Af vejledningens pkt. 1.3. fremgår blandt andet følgende om bestemmelserne i byggeloven:

”Byggelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som senest ændret ved lov nr. 575 af 6. juni 2007.

Efter byggelovens § 16 A skal kommunalbestyrelsen påse, at byggeloven og de regler, der er fastsat med 
hjemmel i loven, overholdes.

Efter byggelovens § 16 A har kommunalbestyrelsen pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt 
forhold eller har en begrundet formodning herom. Et ulovligt forhold kan være overtrædelse af bestemmelser 
i byggeloven eller i bygningsreglementerne.

Angreb af skimmelsvampevækst i en bolig, der skyldes manglende iagttagelse af byggelovgivningen eller 
manglende vedligeholdelse, kan være et ulovligt forhold i medfør af byggeloven.

Pligten til at reagere gælder uanset, hvordan kommunen får kendskab til et ulovligt forhold. Der er således 
pligt til at reagere, når kommunen ved henvendelse, klager eller på anden måde bliver opmærksom på, at der 
kan foreligge et ulovligt forhold.”

Reglerne i byggeloven henhører under Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eventuelle yderligere spørgsmål 
vedrørende byggeloven bedes derfor rettet dertil. 

Til dit spørgsmål om kommunalbestyrelsens tilsynspligt efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan det 
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oplyses, at tilsynsforpligtelsen som er beskrevet ovenfor, også var gældende i 2006 og 2007.

Du har som udgangspunkt ret til aktindsigt i dokumenter, der indgår i kommunens sagsbehandling. Reglerne 
om aktindsigt fremgår af forvaltningsloven og offentlighedsloven. De pågældende regler henhører under
Justitsministeriets område. Du bedes derfor rette dine spørgsmål vedrørende aktindsigt til Justitsministeriet.  

Velfærdsministeriet kan ikke oplyse om advokater med særligt kendskab til skimmelsvamp.

Med venlig hilsen

Lars Gerstrøm
Fuldmægtig
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Ansvar

udtalelse fra boligministeriet 

Ministeriet
Gammel Mønt 4
1117 København K

J.nr. 2012- 2352
tinamaria@vindingforlag.dk
 

3. oktober 2012

Kære Tinamaria

Tak for din e- mail af 27. september 2012, hvor du har skrevet personligt til minister for by, bolig og 
landdistrikter Carsten Hansen. Dit brev er videresendt til besvarelse i Byfornyelseskontoret, som hermed 
besvarer din henvendelse. 

I din e- mail oplyser du, at du tidligere har været i forbindelse med ministeriet. Ministeriet lægger herved 
til grund, at der er tale om en konkret sag om skimmelsvamp. Du giver udtryk for utilfredshed med Sorø 
Kommunes og Statsforvaltningens håndtering af din sag. Du spørger i denne forbindelse, om hvad man som 
borger skal gøre, når gældende lovgivning bliver overtrådt. 

Indledningsvis kan ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på ny henvise til, at byfornyelseslovens regler 
ikke giver ministeriet hjemmel til at gå ind i konkrete sager. Ministeriet har alene mulighed for generelt at 
vejlede om byfornyelseslovgivningen på området.

Ministeriet kan endvidere henvise til, at kommunen har en pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som 
benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundheds- og brandfarlige. 
Tilsynet omfatter alle boliger og opholdsrum uanset ejerform.

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at 
der er begrundet mistanke om sundhedsfare i en bolig, skal kommunalbestyrelsen som det første undersøge, 
om forholdene udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

Konstateres der sundhedsfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at kondemnere, det vil sige at nedlægge 
forbud mod benyttelse af bygningen eller en del af denne til beboelse eller ophold for mennesker. Når der er 
nedlagt forbud mod beboelse, skal kommunalbestyrelsen i henhold til byfornyelsesloven anvise husstanden en 
anden bolig. Det betyder, at samtidig med at kommunalbestyrelsen nedlægger et forbud mod beboelse, skal der 
fastsættes en frist for fraflytning. Fristen skal fastsættes i forhold l den risiko, der er ved fortsat benyttelse af de 
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sundhedsfarlige lokaliteter. Er der tale om nærliggende sundhedsfare, kan det være nødvendigt at kondemnere 
straks, da andet kan være sundhedsmæssigt uforsvarligt.

Kommunalbestyrelsen betaler rimelige udgifter ved flytningen til erstatningsboligen. Som eksempler på udgifter 
kan nævnes udgifter til flytning af møbler, telefon, dørskilt, inventar, belysning, stempelgebyr i forbindelse med 
lejekontraktens indgåelse, møbelopbevaring med videre.

Overholder kommunalbestyrelsen ikke sin tilsyns- og handleforpligtigelse, overtræder den lovgivningen. 

Hvis lejeren er uenig i kommunalbestyrelsens beslutning, herunder en beslutning om ikke at genhuse 
husstanden, er der mulighed for at indbringe beslutningen for byfornyelsesnævnet. I visse tilfælde, hvor 
byfornyelsesnævnet ikke har kompetence til at behandle sagen, er der mulighed for at rette henvendelse til 
statsforvaltningen med henblik på, at statsforvaltningen kan tage stilling til, om der er grundlag for at rejse 
en tilsynssag.

Med venlig hilsen

Allan Pedersen 
Fuldmægtig
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Ansvar

Anden udtalelse fra boligministeriet 

J. nr. 2012-2352

D. 1-11-2012

Kære Tinamaria

I din e- mail af 30. oktober 2010 kommenterer du Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters e- mail  af 4. 
oktober 2012 til dig. Du mener herunder ikke at have fået svar på dit spørgsmål om, hvorvidt en økonomisk 
krise tilsidesætter gældende love.

I denne anledning kan ministeriet henholde sig til tidligere brevveksling, herunder at Økonomi- og 
Indenrigsministeriet ikke finder grundlag for at tage sagen op til behandling. Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter finder på denne baggrund ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Til dit spørgsmål om gældende lovgivning kan ministeriet oplyse, at denne uanset økonomisk krise skal 
overholdes.

Med venlig hilsen
 

Allan Pedersen

Fuldmægtig
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tilsyn 

fra farumrapporten

http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/farum/bind_16/bet/kap01.html

26.1.2. Tilsynets kompetence

Tilsynsmyndighederne har kompetence til at påse, om kommuner og amtskommuner m.fl. tilsidesætter 
lovgivningen.

Tilsynsmyndighedernes kompetence omfatter den virksomhed, der udøves af kommunalbestyrelsen eller på 
kommunalbestyrelsens vegne. Dette omfatter også borgmesterens virksomhed på kommunalbestyrelsens 
vegne, jf. kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, og økonomiudvalgets og de stående udvalgs virksomhed samt 
formandens virksomhed på udvalgenes vegne. Endvidere er borgmesterens funktion som mødeleder, jf. § 30, 
omfattet. Tilsynets virke omfatter endvidere afgørelser truffet af eller faktiske handlinger udøvet af kommunens 
forvaltningspersonale på vegne af kommunalbestyrelsen.

26.1.3. Tilsynets sagsrejsning

Den almindelige kommunale tilsynsmyndighed er - som det fremgår af navnet - ikke rekursinstans, men 
tilsynsmyndighed. Dette indebærer bl.a., at kommunaltilsynets sager principielt rejses af egen drift, jf. efter 
tilsynsreformen udtrykkeligt styrelseslovens § 48 a.

Tilsynsmyndigheden kan tage en sag op på eget initiativ eller på baggrund af en klage. Det kommunale tilsyn 
er pligtmæssigt, således at tilsynsmyndigheden har pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at få 
en kommunalbestyrelse til at efterleve gældende regler. Foreligger der for tilsynsmyndigheden oplysninger, 
der giver grundlag for at antage, at der foreligger en ikke bagatelagtig ulovlighed, har tilsynsmyndigheden 
således pligt til at reagere.

26.1.6. Tilsynets reaktionsmuligheder

Tilsynsmyndighedens mest anvendte reaktionsmulighed over for kommunerne er afgivelse af en vejledende 
udtalelse med tilsynsmyndighedens retsopfattelse, jf. nu udtrykkeligt kommunestyrelseslovens § 50. 
Tilsynsmyndigheden kan i den forbindelse opfordre kommunen til at genoptage sagens behandling og evt. 
foreholde kommunen, hvad den efter tilsynsmyndighedens retsopfattelse har pligt til at gøre. Der er ikke knyttet 
selvstændige retsvirkninger hertil, men hvis kommunen ikke efterlever udtalelsen, kan tilsynsmyndigheden 
følge op med annullation, tvangsbøder, anlæggelse af erstatningssag eller erstatningsretlig bod.

Har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan tilsynsmyndigheden 
sætte beslutningen ud af kraft, jf. tidligere § 61, stk. 1, og nu § 50 a. Under behandlingen af sagen kan 
tilsynsmyndigheden midlertidigt suspendere den pågældende beslutning. Indtil ikrafttrædelsen den 1. juli 
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1990 af lov nr. 389 af 13. juni 1990 var det en betingelse, at beslutningen ikke var bragt til udførelse. Efter 
lovændringen blev det under visse betingelser muligt for tilsynsmyndigheden også at sætte en beslutning, der 
er bragt til udførelse, ud af kraft eller suspendere denne. Kommunalbestyrelsen har ikke partsstatus i sagen.

Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, 
kan tilsynsmyndigheden pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, 
tvangsbøder, jf. tidligere § 61, stk. 2, og nu § 50 b.

Tilsynsmyndigheden kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for, 
at kommunen er påført et tab, jf. tidligere § 61, stk. 3, og nu § 50 c. Sagsanlæg kan frafaldes mod, at den 
pågældende inden en fastsat frist indbetaler et nærmere angivet beløb til kommunen. Ved beløbets fastsættelse 
kan der tages hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Hvis den pågældende 
indvilliger i at betale beløbet og indbetaler dette inden den fastsatte frist, kan der ikke fremsættes yderligere 
erstatningskrav mod den pågældende, jf. tidligere § 61, stk. 4, og nu § 50 d.

Om forholdet mellem den kommunale tilsynsmyndighed og den ressortmyndighed, som det pågældende 
lovområde hører under, anføres i betænkning 996/1983 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i 
kommunestyret bl.a.:[13]

”I praksis har det undertiden været tvivlsomt, om ressortmyndighederne ønskede tilsynsmyndighedens 
indgriben i en konkret sag. Tvivl kan opstå, hvis ressortmyndigheden ikke udtrykkeligt angiver, at ulovligheden 
efter myndighedens opfattelse er af en sådan karakter, at en indgriben efter § 61 er ønskelig/påkrævet. Det vil 
imidlertid normalt være en forudsætning for tilsynsmyndighedens indgriben, at der foreligger en udtalelse fra 
den myndighed, hvis lovgivning er overtrådt, om, at der foreligger en klar ulovlighed, og at ulovligheden er 
så alvorlig, at den ikke kan tolereres, således at anvendelse af § 61-sanktioner af ressortmyndigheden skønnes 
påkrævet.”

Siden den 1. januar 2004 har tilsynsmyndigheden endvidere kunnet anlægge anerkendelsessøgsmål imod 
en kommune, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse har truffet en lovstridig beslutning eller undladt at 
udføre en lovpligtig foranstaltning, jf. § 51. Tilsynsmyndigheden kan herved gennemtvinge en retlig prøvelse 
ved domstolene af sin retsopfattelse. Det er ikke en betingelse for anlæg af anerkendelsessøgsmål, at den 
kommunale dispositions eller undladelses ulovlighed skal fremtræde med den fornødne klarhed, eftersom den 
fornødne klarhed netop vil blive skabt med dommen i anerkendelsessagen.

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov pligttilsidesættelse, kan straffes med bøde, jf. 
tidligere § 61 c og nu § 61. Det tidligere krav om påtalebegæring fra tilsynsmyndigheden bortfaldt med 
tilsynsreformens ikrafttræden 1. januar 2004.

26.1.7. Indenrigsministerens centrale overordnede tilsyn

Indenrigsministeren forestår det centrale overordnede tilsyn. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter de ovenfor 
nævnte bestemmelser kan indbringes for ministeren, jf. tidligere § 47, stk. 4, og § 61, stk. 7, og nu § 52, stk. 1. 
Indenrigsministeren kan også af egen drift tage sager op, hvor tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om 
anvendelse eller undladelse af anvendelse af sanktioner, jf. tidligere § 61 a og nu § 52, stk. 3, hvorefter det 
endvidere kræves, at ministeren skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig 
karakter. Indenrigsministeren kan pålægge tilsynsmyndigheden at tage en sag op til behandling, jf. tidligere § 
61 a, stk. 2, jf. nu § 54.

Det har været almindeligt antaget, at det på ulovbestemt grundlag påhviler ethvert fagministerium at føre et 
vist tilsyn med forvaltningen - herunder den del der udøves af kommunerne - af de sagsområder, der henhører 
under ministeriets område. Ministerierne antages som led i dette såkaldte overtilsyn at have en forpligtelse 
til generelt at følge med i, hvorledes lovgivningen inden for ministeriets område administreres, herunder om 
lovgivningen generelt overholdes, og om den fortsat er hensigtsmæssig. Folketingets Ombudsmand har i en 
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udtalelse, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1994, side 296ff, bl.a. udtalt, at det 
ulovbestemte ressorttilsyn må anses for at have karakter af et konstaterende legalitetstilsyn, og at der er pligt 
til at realitetsbehandle en sag, dersom der er en vis sandsynlighed for, at der i sagen er begået ulovligheder. 
Ombudsmanden udtalte videre, at det er vanskeligt generelt at angive mere præcist, med hvilken klarhed der 
måtte foreligge en ulovlighed, førend et ministerium i kraft af overtilsynet har pligt til at realitetsbehandle en 
sag, og at dette må afhænge af, hvorvidt de for ministeriet foreliggende oplysninger peger i retning af, at der 
kunne foreligge en ulovlighed, og hvorvidt denne ulovlighed angår mere væsentlige forhold.

Professor dr. jur. Bent Christensen skrev i sin Forvaltningsret - Opgaver Hjemmel Organisation, 2. udg., 1997, 
side 350, med henvisning til ombudsmandens ovennævnte udtalelse:

“Det er nu fastslået, at et ulovbestemt konstaterende og subsidiært overtilsyn for centraladministrationen er 
en del af gældende ret. Når vedkommende sektororgan i centraladministrationen på den ene eller anden måde 
- ved henvendelse fra en borger, fra et mindretal i kommunalbestyrelsen, ved spørgsmål i Folketinget eller 
fra et folketingsudvalg, fra avislæsning osv. - bliver opmærksom på, at kommunalforvaltningen har overtrådt 
gældende ret, har dette, i alt fald hvis ulovligheden angår mere væsentlige forhold, pligt til at reagere, 
minimalt ved over for kommunalbestyrelsen at konstatere ulovligheden, om nødvendigt ved at henvende sig til 
kommunaltilsynet for at dette kan få lejlighed til at bruge sine beføjelser som legalitetstilsyn…”

På det kommunale område har der således påhvilet Indenrigsministeriet et overtilsyn vedrørende bl.a. reglerne 
om kommunal låntagning i kommunestyrelsesloven og de i medfør af denne lov fastsatte regler.

Ved tilsynsreformen pr. 1. januar 2004 er der i kommunestyrelseslovens § 63 a indsat en bestemmelse, 
hvorefter vedkommende minister kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, 
idet ministeren beslutter, om der findes anledning til at afgive en sådan udtalelse.

Med bestemmelsen er der sket en ophævelse af den ulovbestemte forpligtelse, der i undersøgelsesperioden 
påhvilede den enkelte ressortminister med hensyn til at reagere i forhold til kommunernes konkrete forvaltning 
i enkeltsager. Overtilsynet omfatter herefter ikke den forvaltning af ministeriets sagsområde, der foretages af 
de kommunale myndigheder. Den forpligtelse, den enkelte ressortminister på ulovbestemt grundlag tidligere 
måtte have haft til at tage enkelte sager op som led i overtilsynet, er således bortfaldet. Det er dermed op til 
den enkelte ressortminister, om denne ønsker at udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller 
undladelser i konkrete enkeltsager. Den enkelte ministers pligt til at følge med i, hvorledes lovgivningen inden 
for ministeriets område administreres, om lovgivningen generelt overholdes, og om lovgivningen fortsat er 
hensigtsmæssig, er ikke ændret.
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In memorandum 

med kærlighed

Til minde om dem, som ikke kom med igennem hele to skimmelsager grundet en masse uansvarlighed og 
lovbrud:

Fabrina, Daisy, Mozart, Snehvide og Spirit

Fabrina
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Daisy

Mozart
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Snehvide

Spirit
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Erstatningsoversigt

Nedenstående er, hvad skimmelsagerne har kostet indtil videre. Der er tale om to skimmelboliger i træk med 
tilsyns- og handlesvigt fra den samme kommune i begge sager tillige med en række tilsynssvigt videre op i 
systemet, hvor også retten spændte ben for, at vi kunne fremlægge vores sag og dokumentation i retten.

Den første skimmelbolig tilflyttede min søn og jeg i februar 2006 og den anden skimmelbolig i juli 2007. Først 
i 2014 kom vi fri af den anden skimmelbolig, hvor begge skimmelsager trak spor med ind i den nye bolig.

Det er svært for andre at forstå, at skimmelboliger trækker et hav af følgesager med sig og selvom man flytter, 
er det ikke ensbetydende med, at man kapper alle bånd.

I de følgende skemaer er kolonnen helt til højre gjort klar til erstatningsbeløb. Udfor beløbene har jeg forsøgt 
at angive, hvem der har en andel i ansvaret. Det kan godt være, at der er juridiske forhold, som gør sig 
gældende, men ud fra en etisk og moralsk betragtning har jeg lavet en ”skyldsfordeling”.

U = udlejere
K = kommune
B = boligselskab

Efter min mening har Statsforvaltningen, Tilsynet, ministerier, retten og politiet også en andel i, at tingene er 
trukket ud, hvilket har været med til at fordyre omstændighederne, der kunne have været løst meget tidligere. 
Da dette ikke er sket, fik det betydning for samfundsøkonomien.

Jeg vil gerne i det følgende forklare, hvorfor de enkelte poster er listet i erstatningsoversigten, da nogle har 
svært ved at forholde sig til, at det er en del af det at være skimmelramt eller en konsekvens af det.

Under hver post skriver jeg i kursiv, hvad baggrundsforklaringen eller sammenhængen er. 

Depositum/forudbetalt leje Tygestrupvej
Erstatning kr.

Dette beløber sig jf. lejekontrakt til kr. 45.800,00 U

Dette beløb er udgået, da retten i Næstved fejlbehandlede sagen og Østre Landsret ligeså jf. http://www.
vindingforlag.dk/landsret.htm. 

Det er ubegribeligt, at huslejenævnet har givet fradrag for en udokumenteret regning fra udlejere, hvilket er 
i strid med gældende retspraksis. Fejlbehandlingen i by- og landsretten betød, at Huslejenævnet blev frikendt 
på trods af fejl.
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Leje retur Tygestrupvej
Erstatning kr.

Pr. måned i bopælsperioden v. 7000 kr. pr. mdr.                    94.500,00   U

Denne post giver sig selv.

                     
Leje retur Rylevænget

Erstatning kr.
Juli 2007 – december 2013    343.633,50 B

Krediteres for januar - marts 2014 11.283,80 B

Lejemålet var stadig ikke i 2013 færdigudbedret for skimmelsvamp og ved fraflytningen i 2013/2014 blev der 
fundet helbredsskadelig skimmelsvamp, som både kommunen og boligselskabet nægtede at undersøge i strid 
med loven.

Både boligselskab og kommunen påstod hårdnakket, at boligen var renoveret. 

Jeg ønsker leje tilbage, da boligselskabet ikke har udbedret, men blot dækket skimmelproblemet over, hvorfor 
det i sagens natur er dukket op igen, da den oprindelige årsag ikke er udbedret, hvilket er en overtrædelse af 
bl.a. byggeloven, bygningsreglementet og byfornyelsesloven.

Dertil skal lægges, at boligselskabet har ignoreret gentagne henvendelser fra min advokat, da boligselskabet 
ikke har fuldført deres egen handleplan og der fortsat er skimmelsvamp i boligen, hvilket både lungefunktions-
undersøgelser, peakflowmålinger, nylige prøver fra Teknologisk i forbindelse med syn og skøn samt diverse 
fotos viser.

Kommunen har ligeledes været passive i sagen, da overlæge og arbejdsmediciner Peter Jacobsen skrev 
til kommunen og bad dem om at genoptage sagen og involvere embedslægen, hvilket i sig selv er en ny 
overtrædelse af både byggeloven, bygningsreglementet og byfornyelsesloven. Kommunen ignorerede igennem 
et helt år advokat Keld Parsbergs gentagne skrivelser.

Boligselskabets skimmelfirma Bygge, Miljø og Teknik (BMT) har tillige overtrådt straffeloven ved at lave 
bevisforvanskelse både i deres rapport, samtidig med at de sammen med tømrerfirmaet Kopps har manipuleret 
med faktiske forhold for at kaste skylden for skimmelsvampen over på mig. Se http://www.vindingforlag.dk/
bmt.htm - her har BMT selv har optaget de to videoer, hvor de har drejet på en ventil under vasken, som før 
deres besøg vendte helt anderledes (foto). 

På den linkede hjemmeside er der ligeledes andre gode links med dokumentation for kritisable forhold, som 
vedrører både kommunen og boligselskabet, hvor man får indtryk af, hvor langt diverse myndigheder og andre 
går i et forsøg på at unddrage sig ansvar.

Beboerne herude i Rylevænget har i årevis forgæves klaget til boligselskabet over de abnorme fugtforhold, 
men beboerne er gentagne gange blevet afvist med begrundelsen, at de ikke luftede nok ud ...

Det er et faktum, at de forhøjede fugtværdier primært skyldes dokumenterede byggefejl og manglende 
vedligeholdelse, hvilket er en overtrædelse af bl.a. lejeloven, byggeloven, bygningsreglementet og byfornyelses-
loven.  

Byggefejlene tæller både forkert anlagte terrasser på begge sider af boligen, som leder vand ind i boligerne, 
forkert anvendte materialer (almindelig gips) i vådrum, manglende isolering og manglende ventilation i 
bryggers.
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Manglende vedligeholdelse omfatter maling af ydre døre og vinduer, trætte og mørnede fuger omkring døre og 
vinduer, revner i sokler og udhuse og manglende renholdelse af tagrender.

  
Personligt indbo

Erstatning kr.
Indboforsikringssum pr. 2006 kr. 334.000,00 U

Af retfærdighedsmæssige årsager foreslog jeg, at indbosummen blev delt imellem udlejere, boligselskabet, 
kommunen og evt. tilsynet. Dette skyldes flere forhold:

1. Indbo er fortsat forurenet af skimmelsporer fra både Tygestrupvej og Rylevænget. 
2. Det vil derfor kræve endnu flere og dyre prøver, da Teknologisk i forbindelse med syn og skøn kun udtog 
sporadiske prøver.
3. Der er kasseret indbo, som skal reetableres.
4. En flytning til en ny bolig kræver nyt indbo eller omfattende og tidskrævende rensning.
5. For at sikre diverse papirer kræver det en del nyanskaffelser.
6. En rensning kostede i 2007 ca. kr. 60-70.000,00 + moms.
7. Indboforsikringssummen kan dække noget af mit kommende tidsforbrug.
8. Syn og skøn har ikke lavet en skadesvurdering i et omfang, hvor jeg har mulighed for at få en reel erstatning 
og jeg har end ikke mulighed for at købe tilsvarende indbo i brugt tilstand, hvilket jeg finder stærkt kritisabelt.

Syn og skøn var både kritisabelt og mangelfuldt på trods af, at Teknologisk godt ved, hvad en rensning 
koster og hvad der skal til for at løse situationen grundlæggende. Intet af det blev nævnt i deres rapport, som 
heller ikke forholdt sig til relevante spørgsmål. Jeg har lavet en særskilt bog om det kritisable syn og skøn - 
”Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til en skønsrapport”.
 
Principielt er rensning af indbo tillige med flytteudgifter en udgift, som kommunen jf. byfornyelsesloven skulle 
have afholdt, hvilket kommunen ikke gjorde - bevidst eller ubevidst, men fakta er, at de ikke overholdt loven 
med koloenorme konsekvenser for min søn og jeg. Det er utopi at tro, at en byggesagkyndig i kommunen ikke 
har kendskab til byggelovgivningen og dermed også byfornyelsesloven, byggeloven og bygningsreglementet. 
Se i øvrigt Keld Parsbergs advokatbrev og jeg kan også dokumentere, at kommunens byggesagkyndige 
Niels Andersen fik hovedpine af under en halv times ophold i boligen - alligevel frarådede han yderligere 
undersøgelser. Skrivelsen kan bl.a. ses på http://www.vindingforlag.dk/Janus-Niels.htm 

Ved udbetaling af daværende indboforsikringssum er der mulighed for at dele regningen ud på flere parter, 
hvad enten det bliver trioen udlejere, boligselskabet og kommunen eller en udvidelse af trioen med tilsynet og 
relevante ministerier.

Jeg vil i øvrigt sige, at det ikke er særlig betryggende at få en sag behandlet i retten, hvor udlejer Steen 
Møller dels arbejder som stævningsmand og dels er stævnet i sagen. Sagen er ikke blevet mere betryggende 
af, at retten har fejlbehandlet i sagen og overtrådt gældende retspraksis og menneskerettighedskonventionen. 
Dertil skal lægges, at jeg betragter retten som inhabil, men trods henvendelser til retspræsidenten har det 
ikke været muligt at overgå til anden retskreds, ligesom stævningsmand Steen Møller er blevet fastholdt på 
jobbet til at forkynde for mig trods protester herom. Læs mere i bogen ”Skimmelramt - henvendelserne til 
retspræsidenten”.
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Varelager
Erstatning kr.

Mit varelager er gået tabt grundet fugt/skimmelsporer. Dette regnskab beløber sig som 
følgende:

72 bogkasser á 26 bøger = 1872 bøger á kr. 61,25 = 114.660,00
U

I alt 114.660,00

Hertil skal lægges grafikers arbejde i forbindelse med genoptrykningen af bogen, som er 
kr.

??? U

I alt pt. 114.660,00 + ???

Denne post giver også sig selv. Dog synes jeg, det er kritisabelt, at Teknologisk og skønsmanden ikke har taget 
stilling til aflønning af en grafiker - jeg kan jo se på deres honorar, at de bestemt ikke vil arbejde gratis, så jeg 
synes, det er underligt, at de forventer, at jeg vil eller skal gøre det.

Bogen skal genoptrykkes og trykkeriet er lukket. Jeg gav i sin tid 18.000 kr. for, at grafikeren satte bogen op. 

Klinikvirksomhed
Erstatning kr.

Briks 3.000,00 U

Behandlerstol ??? U

Reolarrangement til behandlerting ca. 2.000,00 U

Diverse testsæt m.v. ??? U

I alt 5000,00 + ???

Ifølge skønsmanden skulle jeg bare vaske diverse effekter af - igen uden løn.

Bogforsendelse
Erstatning kr.

Konvolutter, bobleplast ??? U

I alt ???

     
Stutteri

Erstatning kr.
Alt seletøj og sadler har været opbevaret i huset af varmehensyn.

Kr.     ??? U

I alt ???

I følge skønsmanden skulle jeg ligeledes bare vaske og pudse seletøj og sadler uden beregning, selvom det 
både er tidskrævende og jeg har billeddokumentation på, at seletøj, som har været opbevaret i længere tid i 
huset, blusser kraftigere op med nyvækst af skimmelsvamp, end andet seletøj med kortere ophold gør.  
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Stutteri - tab
Erstatning kr.

Resorberet føl grundet flyttestress ??? U/K

Tab af bedækningsindtægter i 6 år ??? U/K

Forsinkelse af film i 4 år ??? U/K

Forsinkelse af bog i 4 år ??? U/K

Forsinkelse af kåring i 6 år ??? U/K

Dødfødt føl 2010 ??? U/K

Tab af Fabrina 45-55.000,00 U/K

Millton permanente skader ??? U/K

I alt pt. 45-55.000,00 + ???

Hestene er på ingen måde gået ram forbi og både de og jeg har været ramt på forskellig vis - både følelsesmæssigt 
og økonomisk.

Drægtige heste er påvirkelige overfor flytninger til nye bakterier og omgivelser, hvilket kan resultere i, at de 
resorberer (en form for abort/kastning).

Der har været flere flytninger af hestene, da det ikke er uproblematisk at have hingste, som stort set ingen vil 
have opstaldet og det er meget opslidende at finde et sted, da det er som at finde en nål i en høstak - hver gang. 

I Sorø løb min hingst f.eks. 60-70 km PR. DAG, hvilket fuldstændigt kan smadre deres ben og give senfølgeskader 
såsom gigt og hovsenebenssyndrom. En hingst der løber så meget, slider både sko, skal have meget ekstra 
foder for at holde huld og den taber sig, hvilket har indflydelse på og har forsinket både hingstebogen og 
hingstefilmene, hvilket har påvirket firmaomsætningen og her for nyligt resulteret i Skats besøg. På grund 
af de manglende indtægter har det også resulteret i, at Skat helt og aldeles med tilbagevirkende kraft vil 
underkende hesteholdet som erhvervsmæssigt (se senere). 

Skats besøg og konsekvenserne udgives i tre selvstændige bøger - ”Skimmelramt - en redegørelse til Skat”, 
”Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat” og Skimmelramt - ordene fra Skatteankenævnet og 
Landsskatteretten”. 
Den megen løb har ligeledes resulteret i diverse dyrlægeregninger (se senere). Man stiller ikke en tynd hingst 
til kåring, ligesom det ikke er klædeligt på hverken billeder eller fotos, så flere erhvervsmæssige forhold har 
været påvirket i negativ retning, hvilket Skat ikke har haft forståelse for på trods af dokumentation for sagens 
faktiske forhold og de lovbrud som også fuldstændigt smadrede mit firma.

I 2010 kom jeg om morgenen ud til et dødfødt palomino hingsteføl og jeg kan ikke sige mig fri for, at det måske 
var gået anderledes, hvis jeg havde boet med hestene.

I 2011 måtte jeg aflive en smuk 3-års palomino hoppe, som var en tur i hegnet. Nu kan heste sagtens komme 
til skade på hegn med aflivning til følge, men sandsynligheden for at komme til skade i et fårehegn med fire 
metaltråde kontra et hestehegn med to båndtråde er langt større.

På det daværende opstaldningssted var der fårehegn og som hingsteejer må man tage, hvad man kan få. Jeg 
ser derfor skaden som en konsekvens af skimmelsagen, flytningen fra gården og kommunens tilsynssvigt.
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Stutteri - dyrlægeregninger  
Erstatning kr.

Dyrlægeregning grundet megen løb/drejet sko 1.330,13 U/K

Termografi af Millton 2.250,00 U/K

Kolik Millton 2.356,19 U/K

Tove Due  980,00 U/K

Højelse 5.725,96 U/K

Fabrina hegn 3.622,87 U/K

Talena kolik 2.099,13 U/K

Fabrina aflivning 3.839,55 U/K

Ziljana 3.523,30 U/K

Vinncent smertestillende 406,85 U/K

Vinncent akut traumatisk forfangen 2.535,31 U/K

Vinncent 4.013,28 U/K

Vinncent - Landbohøjskolen pr. 27/8-13 42.691,13 U/K

Bind 5-11-13 8,95 U/K

Indlæg 9-11-13 4,95 U/K

Tena 28-12-13 109,00 U/K

Vat 17-9-13 35,80 U/K

Bind 25-11-13 8,95 U/K

Bandage 15-10-13 35,00 U/K

Domesedan 11-10-13   185,25 U/K

Bandager 7-10-13  110,00 U/K

Bandager 20-11-13 193,00 U/K

Medicin 17-9-13 470,00 U/K

Domesedan 17-9-13 531,00 U/K

Medicin/bandage 31-8-13 1.364,28 U/K

Bandage 12-9-13 59,00 U/K

Apotek 7-9-13 20,00 U/K

Domesedan 6-9-13 703,50 U/K

Vat og bind 6-9-13 35,80 U/K

Sterile bandager 4-9-13 382,50 U/K

Bind 2-9-13 8,95 U/K

Bind og vat  12-2-14 17,90 U/K
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Domesedan 27-12-13  720,00 U/K

Finadyne 27-12-13 203,25 U/K

Forbinding 27-12-13 80,44 U/K

Ekstra foder og smederegninger som følge af opstaldning 
ude

??? U/K

I alt pt. 80.661,22 + ???

Den første og den anden post er to af dyrlægeregningerne for den megen løb. Dyrlægeregningen for kolik 
opstod, fordi jeg ikke havde hestene hjemme, men i en selvpasserstald i Karlslunde, hvor jeg blev i 7-8 timer 
hver dag for at fordele deres måltider bare lidt. Det resulterede i et tilfælde af kolik, som ligeledes ikke ville 
være sket ved hestehold hjemme. 

Til gengæld gik min lungefunktion op i denne periode, selvom lungelægen sagde, det var umuligt, når jeg 
stadig røg. Dette er med til at cementere, at der selv efter renovering, er noget rivende galt i boligen, hvilket for 
nyligt er bekræftet af både prøverne fra Teknologisk og overlæge Peter Jacobsens henvendelse til kommunen 
med ønsket om at involvere embedslægen, hvilket kommunen ikke har handlet på.

Fjerde og femte regning er ligeledes på grund af den megen løb og halthed, hvor Millton på et tidspunkt var 
pivhamrende halt på tre ud af fire ben og så er det ikke sjovt, når man ikke kan finde anden opstaldning og det 
var i denne sammenhæng, at jeg fik en blodprop i hjertet, da jeg i forvejen igennem flere år havde været under 
ekstremt pres og belastning af de mange følgeudgifter og konsekvenser.

Den sjette dyrlægeregning er fra Fabrina i Ringsted, som blev tæsket igennem flere hegn. Den syvende 
dyrlægeregning skyldtes flytningen til Fjenneslev, hvor Talena fik kolik og den ottende skyldtes, at Fabrina 
fik bagbenet og senerne skåret op på hegnet og blev aflivet. Hun stod foran en operation på minimum 25.000 
kr., som jeg dels ikke havde og dels skulle hun stå på boks i et halvt år, hvilket jeg slet ikke kunne overskue, 
da jeg ikke boede med hestene og derfor ikke kunne skifte imellem ”selskabspartnere” i stalden. Igen var 
omstændighederne årsagen til den tunge beslutning om at ende en ung, dejlig og lovende hests liv.

Den niende regning var det Ziljana, som skar hele hovedet op på løsdriften, som jeg aldrig selv ville vælge.

Regning ti og elleve var det Vinncent, som brød ud på den store fold og jeg havde opdaget det tidligere, hvis 
jeg havde boet med dem i stedet for at køre til dem sent om aftenen, som omstændighederne har været årsag til. 

På regning tolv og tretten var det igen fårehegnet, som var skyld i nogle grimme skader på først Vinncent og 
så Baloo. Vinncent var indlagt i over fem uger, da hans forreste bøjesene var skåret over.

Kort efter kom Baloo til skade, hvorfor jeg stod med to forbindingskrævende heste, hvor Baloo ikke var lige 
så nem at skifte forbindinger på, som Vinncent var.

Det sidste punkt omhandler flere opstaldningssteder, som har krævet ekstra fodring - alle udgifter jeg heller 
ikke ville have haft, hvis kommunen og udlejere havde overholdt loven.

Stutteri - kørsel
Erstatning kr.

Flytninger af heste udover benzin pt. 1.268,00 U/K

Kørsel termografi 300,00 U/K

Kørsel Tove Due 500,00 U/K
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Flytning til Holbæk fra Ringsted 900,00 U/K

Flytning fra Holbæk til Fjenneslev 1.100,00 U/K

Flytning d. 13/12-07 600,00 U/K

Vinncent - Landbohøjskolen 17-7-13 500,00 U/K

Baloo 30-8-13 400,00 U/K

Vinncent hjem 500,00 U/K

Flytning demonstration - Gulager 4-10-13 300,00 U/K

Flytning Gulager - Sorø 300,00 U/K

Flytning Skelbækvej - Sorøvej 150,00 U/K

I alt pt. 6.818,00 + ???

De sidste tre flytninger har politiet også en andel i og hører under demonstrationsomkostninger.

Diverse omkostninger ved de forskellige opstaldningssteder og flytninger samt kørsel til dyrlæge som følge af 
skimmelsagen og følgekonsekvenserne.

Stutteri - smed 
Erstatning kr.

Smed, ekstra foder Lejre ca. 15.000,00 U/K

Smed 2007 6.600,00 U/K

Smed 2008 10.250,00 U/K

Smed 2009 ??? U/K

Smed 2010 ??? U/K

Smed 2011 ??? U/K

Mads Meinertsen 1.178,13 U/K

Mads Meinertsen fortsat 925,00 U/K

Mads 667,19 U/K

KL Beslagsmed 1262,50 U/K

I alt pt. 35.882,82 + ???

(Der skal kun udregnes i forhold til differencen.)       

Denne post giver sig selv. En hingst som løber meget, slider mange sko. Faktisk sled Millton tre sæt sko op på 
1½ måned i Lejre, hvilket er ekstremt meget. Hingstehold hjemme giver mere ro og slet ikke den samme løben 
rundt.
 
     
Stutteri - andet

Erstatning kr.
Træpiller opstart 1.792,00 U/K
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4 mundkurve + hø og roepiller d. 16/6-10 784,00 U/K

3 sække træpiller grundet kløver 210,00 U/K

dertil hø/byghalm 100,00 U/K

hø 21/6 100,00 U/K

Transport 7/2-11 150,00 U/K

Hø - roepiller udenfor sæson 148,00   U/K

Træpiller - roepiller 305,00 U/K

Træpiller - roepiller 245,00 U/K

Byghalm 300,00 U/K

Hø 38,00 U/K

Hø + transport 4/4-2011
 

500,00 U/K

Greb 70,00 U/K

Hø + transport 6/6-11 700,00 U/K

Transport 24/6-11 150,00 U/K

Hø 4/10-11 76,00 U/K

Benzinpenge Majbrit 50,00 U/K

Hø 2/3-2011 300,00 U/K

Transport hø 1/11-11 100,00 U/K

Transport hø 9/12-11 200,00 U/K

Transport 4/1-12 125,00 U/K

Transport 2/2-12 125,00 U/K

Transport 5/3-12 125,00 U/K

Transport 4/4-12 Anders 20,00 U/K

Transport 12/4-12 125,00 U/K

Transport 16/4-12 Anders 20,00 U/K

Transport 22/5-12 125,00 U/K

Transport 5/6-12 125,00 U/K

Transport 3/8-12 125,00 U/K

Transport 1/9-12 125,00 U/K

Transport 5/11-12 125,00 U/K

Transport 15/11-12 125,00 U/K

Transport 22/11-12 hø 50,00 U/K

Transport 7-1-13 125,00 U/K
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Transport 15-3-13 125,00 U/K

Transport 30-3-13 180,00 U/K

Transport 30-4-13 180,00 U/K

Transport 1-5-13 180,00 U/K

Transport 21-5-13 100,00 U/K

Transport 31-5-13 180,00 U/K

Transport 7-7-13 50,00 U/K

Transport 1-8-13 30,00 U/K

Transport 23-9-13 90,00 U/K

Transport1-11-13 180,00 U/K

Daka 1-6-10 252,50 U/K

Daka 26/4-11 931,25 U/K

Olie Vinncent 55,80 U/K 

Ekstra foder + træpiller hos Søren grundet kløver ??? U/K

Opstart træpiller Sorøvej ??? U/K

Olie Talena Sorøvej

I alt pt. 10.317,55 + ???

Når man må flytte hestene til en stald med krav om træpiller eller savsmuld, giver det opstartsudgifter til 
træpiller. I snit skal der anvendes 6-12 store poser træpiller afhængig af boksstørrelsen, når en boks skal 
startes op et nyt sted.

Når ens bil på grund af skimmelomkostningerne, opsigelse af kasko og en uforskyldt skade ikke bliver synet, 
kommer der udgifter til transport af grovfoder til hestene, som jeg ellers selv har hentet.

Når hestene ikke kan tåle kløver, må man købe mundkurve, hvilket også giver ekstra foderomkostninger og en 
masse grå hår i hovedet, når man ikke kan finde et sted at bo med dem.

Daka er to regninger for afhentning af dels det dødfødte føl Spirit og hoppen Fabrina, som stadig er dybt 
savnet.

Stutteri - opstaldning
Erstatning kr.

Opstaldning 2007 + foder (ikke indregnet) 24.075,00 U/K

Opstaldning 2008 + foder (ikke indregnet/Eva) 23.025,00 U/K

Opstaldning 2009 + foder (ikke indregnet) 28.962,00 U/K

Opstaldning 2010  20.500,00 U/K

Opstaldning 2011 18.000,00 U/K

Opstaldning 2012 30.000,00 U/K
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Opstaldning 2013 6.000,00 + ??? U/K

I alt pt. 150.562,00  + rest 12.000,00

(Der skal i visse måneder udregnes nøjagtig foderudgift)

Når udlejere og kommunen ikke overholder lovene, bliver man tvunget ud i ufrivillige og dyre opstaldnings-
udgifter. Jeg sidestiller den ufrivillige opstaldning med en lige så ufrivillig tvangsanbringelse.

Jeg regnede i sin tid med, at disse udgifter var af kortere, forbigående karakter, hvilket viste sig ikke at være 
tilfældet. 

Desværre er der en generel opfattelse af, at jeg da bare kan skille mig af med hestene, men de er en del af 
at lægge min pension op, så det svarer til at bede andre om at save deres fremtidige indtægtskilde af og 
holdningen siger også, at hvis man har ”penge i banken”, skal man selv betale sin erstatning for andres 
forsømmelser og lovbrud. 

Tabt arbejdsfortjeneste - Tygestrup
Erstatning kr.

Tabt arbejdsfortjeneste - beregnet for første skimmelbolig af advokat Keld Parsberg
 
Kr. 281.000 U

I alt pt. ???

I det år vi nåede at bo på gården, styrtdykkede min omsætning i perioden med 100.000 kr. netto (200.000 kr. 
brutto), hvilket er påfaldende meget og skyldtes skimmelsvamp med den deraffølgende udtalte træthed.

Tabt arbejdsfortjeneste - Rylevænget skimmelsvamp fortsat
Erstatning kr.

Tabt arbejdsfortjeneste ??? K/B

I alt pt. ???

Ingen tvivl om at jeg ville have haft en anden indtjening, hvis der ikke havde været skimmelsvamp og mine 
energier havde været i orden.

Når der er skjult skimmelsvamp i næste bolig (Rylevænget), som først bliver fundet to år efter indflytning, har 
det haft både helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser sammen med de øvrige dominobrikker. 

Konsekvensen var også, at jeg måtte tage den tunge beslutning at lade min søn flytte til hans far i hverdagene, 
da mit helbred fortalte, at der var noget rivende galt og kommunen nægtede at hjælpe. 

Jeg kunne ikke låne i banken, da mine regnskaber viste underskud som følge af skimmelsvamp på gården. 
Situationen blev ikke bedre i ny bolig - tværtimod.

Andre tab
Erstatning kr.

Overskud af bogsalg ??? U

Ekstra kursister som følge af bog ??? U
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Ekstra konsultationer som følge af bog ??? U

I alt pt. ???

Jeg havde på gården regnet med et større salgsfremstød for min bog, som gik tabt i træthed og manglende 
energi og overskud. Da jeg har et drive langt ud over det normale, var det en påfaldende træthed på gården, 
som skimmelsvamp er kendt for at give.

I forbindelse med Kirstine Haugaard    
Erstatning kr.

Tabt arbejdsfortjeneste grundet nægtet adgang til huset 

Opgave i Ålborg med færgereservation d. 23/5-07 4.710,00 U/K

Forudbestilt polterabend 1.625,00 U/K

Bestilt Feng Shui konsultation 3.125,00 U/K

Tab af firmaanseelse   ??? U/K

Telefonregninger i perioden 21/5-19/7-07   1.696,00 U/K

Brækkede ribben som følge af flytning ??? U/K

Smadret trailerside ??? U/K

Tort, svie og smerte ??? U/K

I alt pt. 11.156,00 + ???

En kikset flytning til en ridebekendt resulterede i et hav af andre konsekvenser, hvoraf to brækkede ribben 
blev følgen og en smadret trailerside samt flere andre firmatab - igen nogle konsekvenser som slet ikke havde 
fundet sted, hvis udlejere og kommunen havde overholdt loven. 

Under det korte ophold hos hende fik vi en meget uheldig oplevelse med politiet med os, som bl.a. omtales i 
bogen ”Skimmelramt - Danmark - en politistat?”.

Flytninger i forbindelse med Kirstine Haugaard
Erstatning kr.

Flytning d. 11/5-07 5.500,00 U/K

Forplejning flyttefolk 401,50 U/K

Telefonflytning 480,00 U/K

Flytning d. 19/7-07 5.500,00 U/K

Telefonflytning 480,00 U/K

Forplejning flyttefolk 132,65 U/K

Lagerleje incl. truck d. 31/7-07 900,00 U/K

Flytning af lager 1.800,00 U/K

Forsvundne effekter hos Kirstine Haugaard ??? U/K

I alt pt. 15.194,15 + ???

Da hverken kommunen eller udlejere ville gøre noget ved skimmelproblematikken, måtte jeg selv finde en 
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løsning, hvilket indebar flytteudgifter, som kommunen ellers skulle have dækket jf. byfornyelsesloven. 

Dette skete ikke, da kommunen to gange fortalte, at de ikke havde tilsynspligt med private udlejnings-
ejendomme og efterfølgende aldrig har taget ansvar, selvom de godt ved, at de har lavet en fejl.

Flytteudgifter til Sorøvej - hestehold
Erstatning kr.

Hegnstråd + diverse 761,85 U/K

Ledhåndtag 100,00 U/K

Hegnstråd 378,00 U/K

Isolatorer 125,00 U/K

Hjørneisolatorer 81,00 U/K

Isolatorer 125,00 U/K

Hegnstråd 189,00 U/K

Trillebør 150,00 U/K

I alt kr. 1.909,85

Sidst i 2013 og i begyndelsen af 2014 fik min søn og jeg endelig mulighed for at komme væk fra den skimmelramte 
bolig, som kommunen fortsat ikke ville gøre noget ved.

Jeg søgte om hjælpe til flytning, indskud og depositum, men da jeg lige havde afholdt en historisk demonstration 
imod Sorø kommune og deres gentagne lovbrud, blev ansøgningen syltet og trukket i langdrag.

Da afslaget om hjælp kom, havde vi i begyndelsen en helt uhørt og meget fantastisk udlejer, men dette ændrede 
sig snart, da depostium og indskud ikke kom på plads.

Flytteudgifter til Sorøvej
Erstatning kr.

Forplejning 29-11-13 142,18 U/K

Forplejning 30-11-13 104,63 U/K

Forplejning 30-11-13 206,00 U/K

Forplejning 30-11-13 88,00 U/K

Forplejning 2-12-13 73,95 U/K

Forplejning 5-12-13 431,55 U/K

Forplejning 5-12-13 121,42 U/K

Forplejning 5-12-13 84,00 U/K

Forplejning 6-12-13 153,39 U/K

Forplejning 7-12-13 21,95 U/K

Forplejning 12-12-13 262,50 U/K
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Forplejning 15-12-13 68,64 U/K

Forplejning 16-12-13 50,75 U/K

Forplejning 16-12-13 7,00 U/K

Forplejning 17-12-13 203,40 U/K

Forplejning 20-12-13 207,50 U/K

Forplejning 23-12-13 113,30 U/K

Forplejning 23-12-13 31,45 U/K

Forplejning 23-12-13 113,85 U/K

Forplejning 27-11-13 169,85 U/K

Forplejning 28-12-13 192,35 U/K

Forplejning 28-12-13 207,95 U/K

Forplejning 29-12-13 170,40 U/K

Forplejning 19-1-14 144,95 U/K

Forplejning 25-2-14 195,25 U/K

I alt kr. 3.566,21

Andet Sorøvej
Erstatning kr.

Madras 29-11-13   550,95 U/K

Klodser 15-12-13 44,95 U/K

Gummistøvler 18-12-13 196,00 U/K

Diverse 18-12-13 38,75 U/K

Diverse 5-12-13 129,00 U/K

Diverse 6-12-13 50,00 U/K

Diverse 14-2-14 47,50 U/K

Låsebeslag 160,85 U/K

Brænde 300,00 U/K

I alt 1.518,00

Dertil skal selvfølgelig lægges benzinudgifter for flytningen, som er medregnet under benzinforbruget igennem 
årene.

Flytningen var ekstremt hård og opslidende fysisk og psykisk, da flytningen omfattede to boglagre, en klinik, et 
kontor/undervisningsrum, et stutteri og en privat bolig med et omfattende privat bogsortiment.

Forud for flytningen til Sorøvej fandt den historiske demonstration sted i henholdvis juli og september 2013.
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Forplejning m.m. demonstration 
Erstatning kr.

30-6-13 29,50 U/K                

30-6-13 108,65 U/K

31-8-13  52,90 U/K

2-9-13 66,40 U/K

6-9-13 63,00 U/K

7-9-13 55,45 U/K

12-9-13 67,25 U/K

14-9-13 116,59 U/K

16-9-13 45,00 U/K

18-9-13 30,00 U/K

19-9-13 149,00 U/K

Batteri 9-9-13 129,00 U/K

Diverse 9-9-13 172,20 U/K

Diverse 17-9-13 956,00 U/K

I alt 2.040,94

Dertil skal lægges transportudgifterne på kr. 750,00.

Demonstrationen mundede ud i bogen ”Skimmelramt - en genial eller bindegal demonstration?”

Lagerleje - Herringløse
Erstatning kr.

600 kr. pr. måned fra d. 1/8-07 - 4/12-09 kr. 18.600,00 U/K

I alt pt. 18.600,00

Når man må flytte fra en gård og har et varelager og meget skimmelramt indbo, som der ikke er plads til i ny 
bolig (rækkehus), bliver man påført lagerudgifter oven i opstaldningsudgifter og benzinudgifter.

Som det ses senere af udtræk af kørselsregnskab, så har jeg igennem årene været ude og kigge på mange 
steder for at få løst min skimmelsituation, som fortsatte i boligen i Rylevænget. 

Indtil videre har der ud af godt 100 boliger/steder kun været 3-4 boliger, som var skimmelfrie indenfor - til 
gengæld var stalden så smækfyldt med skimmelsvamp og det er også helbredsskadeligt for dyr.

                       
Lagerleje - Dianalund

Erstatning kr.
Lagerleje 2012 7.213,00 U/K

Lagerleje 2011 9.600,00 U/K

Lagerleje 2012 9.600,00 U/K
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Lagerleje 2013 7.200,00 U/K

Skylder kr. 1.074,00 U/K

I alt pt. 34.687,00

Lageret blev flyttet fra Herringløse til Dianalund. 

Lager - Dianalund andet
Erstatning kr.

Nøgledepositum Dianalund 600,00 U/K

Flytning af lager fra Herringløse - Dianalund 3.000,00 U/K

Forplejning flyttefolk 68,85 U/K

I alt pt. 3.668,85

Flytningen af lageret indebar nye flytteudgifter. 

     
Flytninger og telefonflytninger

Erstatning kr.
Forplejning flyttefolk
 

72,50

Forplejning 154,70

Tygestrup - Vielsted Se Kirstine U/K

Forplejning flyttefolk Se Kirstine U/K

Vielstedvej - Omkørselsvejen ??? U/K

Omkørselsvejen - Rylevænget ??? U/K

Rylevænget - ?? ??? U/K

Flytning ??? U/K

Hertil skal lægges tort for 4 stressende flytninger. U/K

I alt pt. 207,20 + ???

Når udlejere og kommunen ikke overholder gældende love, giver det nogle dominoeffekter, hvor flere unødige 
flytteregninger blev tilfældet. 
 
  
Tidsforbrug 
 
Jeg har tillige brugt mange telefonpenge og tid på at ringe og maile rundt i forbindelse med skimmelsvamp, 
advokater, læger, blodprøver, finde opstaldning, finde boliger o.m.a.  

Erstatning kr.

Kr. ??? U/K

Tidsforbrug i forbindelse med kørsel m.v. ??? U/K

Tidsforbrug i forbindelse med telefon m.v. ??? U/K

Tidsforbrug i forbindelse med sager m.v. ??? U/K
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At være skimmelramt er et tidskrævende bekendtskab og jeg har minimum brugt fem fulde år arbejdsmæssigt 
fra morgen til aften. 

Kørsel 
Erstatning kr.

År

2006 702,2 U/K

2007 8.489,0 U/K

2008 27.954,5 U/K

2009 20.951,8 U/K

2010 16.286,8 U/K

2011 17.902,2 U/K

2012 21.577,6 U/K

2013 21.333,2 U/K

2014 pr. 4-4 1.428,9 U/K

Fremtidig kørsel til læge, advokat, heste, flytninger, nye 
møbler m.v.

??? U/K

I alt pt. 136.626,2 + ???

Når hestene bliver opstaldet ude, så giver det kørsel og hestene flyttede fra gården til Vielstedvej, fra Vielstedvej 
til Dianalund, fra Dianalund til Lyng ridecenter, fra Lyng ridecenter til Sorø, fra Sorø til Lejre, fra Lejre til 
Karlslunde, fra Karlslunde til Ringsted og fra Ringsted til Fjenneslev. 

11 dage efter Skats trusler om nultolerance fik min staldejer et uvarslet miljøtilsyn med krydsoverensstemmelse, 
hvilket resulterede både i en fogedudsætning af mine to skadede hingste og i yderste instans den historiske 
demonstration. Efter demonstrationen var hestene spredt ud over tre forskellige steder, indtil Sorøvej dukkede 
op.

Anden kørsel omfatter kørsel til læger, indlæggelser, posthus, følgesager, indkaldelser til retten, anskaffelse af 
diverse effekter i forbindelse med skimmelsagerne, advokat etc., etc.

Benzin 
Erstatning kr.

Benzin 2007 18.158,10   U/K

Benzin 2008 24.834,93   U/K

Benzin 2009 19.101,29 U/K

Benzin 2010 17.976,49 U/K

Benzin 2011 20.799,82    U/K

Benzin 2012 27.888,31 U/K

Benzin 2013 21.770,62 U/K
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Benzin 2014 2.102,64 U/K

I alt pt. 152.632,20
    
Arbejdsmæssig og privat kørsel skal fratrækkes. Primær kørsel er dog sket i forbindelse med hestene og i 
forbindelse med skimmelsagerne, ekstra kørsel til læge, udredninger, syn og skøn etc., etc., etc.

Når man har fået ufrivillig opstaldning ude i byen og et hav af følgesager m.m., giver det en stor månedlig 
ekstra udgift oven i alle de andre udgifter, hvilket har været stressende i det samlede billede. 
 
 
Andre biludgifter    

Erstatning kr.
Bilskade til kr. grundet manglende kasko, som 
var opsagt grundet de mange ekstra udgifter.

ca. 20.000,00 U/K

Udstødning 4.235,00 U/K

Dæk 4 nye 1.200,00 U/K

Ny starter 2.677,50 U/K

Dæk 660,00             U/K

Olie 400,00    U/K

Olie lånebil 1.019,00 U/K

Bilreparation Mazda ca. 13.000,00 U/K

Andre reparationer ??? U/K

Mazda 626 1.8i GLX (35.000,00) U/K

Ny bil 5.000,00 U/K

Reparation 1.800,00 U/K

Kaburatorvæske 78,00 U/K

Kondensator 99,00 U/K

Prøveskilte 100,00 U/K

Ultra 33,90 U/K

Olie 399,90 U/K

Bilrep. 1.000,00 U/K 

Olie 79,00 U/K

Bil 4.000,00 U/K

Ejerskifte 280,00 U/K

Olie 79,00 U/K

Kølervæske 49,00 U/K

Nye dæk 2014 ??? U/K

Ny lydpotte ??? U/K
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Reparation til syn af bil ??? U/K

I alt pt. 36.189,30
 (+ 20.000,00 + 35.000,00) + ???

Når man må opsige sin kaskoforsikring grundet de mange påførte ekstra udgifter, er der ingen dækning, når 
man pådrager sin en uforskyldt skade.

Den megen ekstra kørsel giver flere reparationsudgifter, som der heller ikke har været penge til. Når bilen ikke 
længere kan laves eller pladerne bliver klippet grundet manglende forsikring, så må man anskaffe sig en ny, 
som der har været flere startudgifter på, så dominoeffekten sætter også ind på andre områder og begrænser 
sig ikke kun til et enkelt område, som er til at forholde sig til.

Kørselsregnskab for gårdkig i perioden 2008-2012

Kørsel alene for at løse skimmelsituationen. Fra 2008-2012 var jeg ude og kigge 86 gange på hesteboliger og 
andre hesteløsninger.

2008

2-2 Gård Assendløse

1-4 Stald Sorøvej

19-4 Giesegård

20-4 Bolig Lynge

23-4 Bolig Glumsø

1-5 Gård Lejre

3-5 Gård Lejre

4-5 Gård Seerdrup

17-5 Opstaldning

18-5 Opstaldning Slagelse

20-5 Stald Klippinge

4-6 Bolig Gadstrup

18-6 Stald Karlslunde

28-6 Gård Ulstrup Mosevej

14-7 Gård Hårlev

17-7 Hestested Marbjerg

2-8 Bolig Forlev

17-9 Sophienholm

21-9 Gård Slagelse

11-10 Bolig Karise
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29-10 Gård Orehøj

29-10 Gård Esterhøj

23-11 Løsdrift Ringsted

4-12 Stald Holbæk

5-12 Stald Ringsted

6-12 Gård Vanløse Sand

10-12 Stald Ringsted

22-12 Nordskov

2009

13-3 Kursussted

20-3 Opstaldning Køgevej

11-4 Gård Svebølle

12-4 Gård Slaglille

7-6 Gård Mortenstrupvej

5-7 Gård Lynge

8-7 Stald Korsør

14-7 Løsdrift Sorø

7-8 Stald Holbæk

14-9 Gård St. Merløse

4-10 2 gårde i Hvalsø

4-10 (gård Hvalsø)

6-10 Bolig Hvalsø

9-11 Gård 4173

28-11 Gård Fulbyvej

2010

27-4 Gård Slagelse

28-6 Gård 4160

3-8 Gård Tuse

4-8 Gård Sorø

14-8 Gård Bonderup

20-8 Gård Gadstrup

22-9 Gård Holbæk
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19-10 Gård ved Majken

30-11 Gård Ringsted

2011

28-3 Gård Dianalund

29-3 Gård Dianalund

2-4 Gård Dianalund

17-4 Gård Solbjerg

30-4 Stald Nyrup

5-5 Sommergræs

11-5 Stald Tåderup

14-5 Gård Sorø

19-5 Gård Ugerløse

4-6 Gård Høng

24-6 Stald Trubka

31-7 Gård Kyringe

13-8 Gård Ringsted

16-8 Gård Kr. Eskildstrup

19-8 Gård Kr. Eskildstrup

30-8 Gård Kr. Eskildstrup

18-10 Gård Kr. Eskildstrup

2012

1-2 Gård Hvalsø

17-4 Gård Øgårdsvej

19-4 Gård Assendløse

14-5 Gård Sorø

16-5 Gård Kalundborg

15-7 Gård Slagelse

25-7 Gård Smørum

29-7 Gård Smørum

9-9 Gård Slagelse

16-10 Gård Bedsted

5-11 Gård Englerup
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30-12 Gård Tjærebyvej 

30-12 Gård Hovedvejen

2013

7-2 Gård Tølløse

17-2 Stald Nyrup

9-5 Gård Skibby

22-5 Gård Tuse Næs

29-5 Gård Gulager

2-6 Gård Sorø

5-6 Stutteri St. Merløse

14-6 Gård Sorø

16-6 Gård Find

18-6 Gård Herlufmagle

22-6 Gård Regstrup

1-7 Græs Sorø

14-7 Gård Herlufmagle

24-7 Gård Dianalund

28-7 Stald Slagelse 

28-7 Stald Dianalund

31-7 Gård Skibby

5-8 Gård Brandelev

6-8 Gård Roskilde

23-10 Gård Sorøvej

27-10 Gård Englerup

Jeg har bestemt ikke ligget på den lade side, da jeg har medvirket til den globale opvarmning i et forsøg på at 
løse både min skimmelsituation og alle de følgeudgifter og -konsekvenser det har haft. 

Hvis jeg fandt et sted, hvor min søn og jeg kunne bo med hestene, ville jeg komme væk fra en helbredsskadelig 
bolig, som kommunen ikke ville hjælpe med - hverken den første eller den anden gang. Jeg ville samtidig 
slippe for lagerlejen, de månedlige benzinudgifter, kørslen og opstaldningsudgiften.

Jeg ville få ro på igen, finde energi og overskud og atter bygge min forretning op, så den igen gav overskud 
ligesom før flytningen til den skimmelramte gård.

Alt hvad jeg har været ude og kigge på, har været skimmelramt. Der har kun været 3-4 boliger, som har været 
skimmelfrie inde, men til gengæld har staldene så været fulde af skimmelsvamp, hvorved det ikke har haft 
interesse og da jeg endelig fandt Sorøvej, nægtede kommunen igen at hjælpe os fri af en sundhedsskadelig 
bolig, hvilket er et ulovligt forhold jf. flere lovgrundlag.
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Advokatregninger
Erstatning kr.

Louise Millthers 1.250,00 U/K

Rolf Ledertoug a/c 2.500,00 U/K

Rolf Ledertoug 3.871,00 U/K

Morten Riise-Knudsen a/c 5.000,00 U/K

Keld Parsberg 39.185,00 U/K

Keld Parsberg 2.271,00 U/K

Keld Parsberg 17.146,50   U/K/B

Keld Parsberg 10.296,00 U/K

Morten Riise-Knudsen fortsat 2.500,00 U/K

Inkasso Morten Riise-Knudsen (i regning a kr. 17.146,50) ??? U/K

I alt pt. 84.019,50 + ???

Nye regninger fra Keld Parsberg er ikke medtaget i ovenstående.

Når udlejere og en kommune ikke vil tage ansvar for deres fejl og forsømmelser og man ikke kan komme 
videre, må man antage en advokat.

Jeg kunne ikke låne i banken grundet virksomhedsunderskud og kommunen ville som bekendt ikke hjælpe, 
selvom de blev klar over, at de havde begået en fejl.

Jeg troede også fejlagtigt, at en kommune ville respektere en advokats henvendelse, men det har desværre vist 
sig ikke at være tilfældet. Myndigheder gør helt og aldeles, som de selv vil og det har ingen konsekvenser for 
dem.

Alene det at finde en advokat har vist sig at være noget af en udfordring - til gengæld har det været lærerigt 
og nogle ekstremt dyre bekendtskaber.

 
Advokatregninger betalt a/c

Erstatning kr.
Mit a/contobidrag til Advodan 2.500,00 U/K

Morten Riise-Knudsen a/c  6/5-08 2.000,00 U/K

Morten Riise-Knudsen fortsat 1/7-08 3.000,00 U/K

Advokat Advodan d. 5/9-08 300,00 U/K

I alt pt. 7.800,00

Det har været udfordrende at forsvare alle disse ekstra udgifter på en førtidspension med heste på slæb i en 
tid med to økonomiske kriser oveni, som på månedsplan er løbet op i over 4-6.000 kr. hver eneste måned lige 
siden 2007 og jeg havde fortsat disse udgifter frem til 2014, hvilket har været helt surrealistisk så mange år 
efter.

Det viser så lidt om, at en skimmelsituation ikke bare lader sig løse.
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Restbeløb advokater
Erstatning kr.

Restbeløb Advodan 1.071,00 U/K

Restbeløb Morten Riise-Knudsen 
(inkasso i retten)

??? U/K

I alt pt. 1.071,00 + ???

Posten giver sig selv. 

Advokatregninger betalt a/c Parsberg
Erstatning kr.

Keld Parsberg fortsat d. 22/1-09 2.500,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 21/4-09 2.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 17/6-09 2.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 15/7-09 2.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 7/9-09
 

1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 7/10-09 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 9/11-09 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 14/12-09 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 14/2-10 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 5/3-10 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 18/3-10 6.149,00 Udlejere betalte beløbet

Keld Parsberg fortsat d. 14/2-10 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 1/6-10 2.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 14/7-10 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 9/8-10 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 2/9-10 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 25/3-11 1.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 26/4-11 3.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 3/8-11 2.000,00 U/K

Keld Parsberg fortsat d. 2/2-12 2.271,00 U/K

I alt pt. 34.920,00

Mine økonomiske omstændigheder var ellers omfattet af retshjælpsdækning fra sagens begyndelse, men 
advokater har deres måde at omgås tingene på, hvilket har været yderligere og unødvendigt belastende for 
mig, hvilket samlet set har medvirket til min blodprop i hjertet i 2009 sammen med de mange øvrige belastende 
forhold. 

Det har ikke været nemt at finde penge til det hele og det har haft sin pris.
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Restbeløb advokat Keld Parsberg
Erstatning kr.

Hovedstol kr. 19.000,00 - rest Keld Parsberg 2.750,00  U/K

Hovedstol kr. 77.110,75 - rest Keld Parsberg 8.547,86 U/K

Hovedstol 11.437,50 U/K

I alt pt. 22.735,36

Samlet efterkrav fra Keld Parsberg kr. 71.226,49

På trods af udbetalt retshjælpsdækning til advokat Kelds Parsberg, så er der fortsat et resterende krav fra 
ham.

Renter advokat
Erstatning kr.

Renter Parsberg af hovedstol kr. 17.146,50 4.672,69 U/K

Renter Parsberg af hovedstol kr. 2.271,00 472,90 U/K

Renter Parsberg af hovedstol kr. 39.185,00 5.100,42 U/K

Renter Parsberg af hovedstol kr. 10.296,00                        2.147,57 U/K

Omkostning Parsberg 100,00 U/K

I alt pt. 12.493,58

Først i 2012 fandt jeg ud af, at retshjælpsdækningen skulle dække nogle af de helt tidligt betalte regninger 
samt at jeg mod sædvane havde lavet for mange indbetalinger til min advokat, som i strid med reglerne havde 
opkrævet betaling hos mig, hvor der ellers var givet retshjælpsdækning. Fair/Gjensidige refunderede derfor 
nogle af beløbene til stor fortrydelse for Keld Parsberg.

Man skal passe på, hvem man bruger som advokat.

Betalt af retshjælpsforsikringen for Gjensidige

Jeg har på Gjensidiges vegne søgt om erstatning til dem, da jeg ikke mener, at det er rimeligt, at de skal 
betale for andres forsømmelser og lovbrud - herunder bevidste forsinkelser og forhalinger i retten.

Erstatning kr.
Arbejdsskadestyrelsen 8.500,00 U/K/B

Advokat Keld Parsberg Tygestrupvej 62.562,57 U/K

Advokat Keld Parsberg Rylevænget 18.750,00 K/B

Speciallægeerklæring ??? U/K/B

Retsafgift 500,00 U/K

Retsafgift 750,00 U/K

Porto og kopialia        5.114,75 U/K/B

Befordring        496,00 U/K
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Udbetalt til mig - dækning af tidligere advokater 15.121,00 U/K

Udbetalt til mig - dækning af tidligere advokater 6.000,00 U/K

Ny advokat ??? U/K/B

Aconto for syn og skøn ??? U/K/B

I alt pt. 117.794,32 + ???

Syn og skøn - Teknologisk Institut
Erstatning kr.

Syn og skøn - Teknologisk 97.104,00 U/K

Jeg finder det under ingen omstændigheder i orden, at mit forsikringsselskab ligesom jeg skal belemres med 
udgifter som følge af både udlejeres, boligselskabets og kommunens lovbrud og pligtforsømmelser. 

Der resterer et restkrav fra Teknologisk Institut, som jeg hæfter for, da retshjælpsdækningen var opbrugt 
for Tygestrupvej og selvom sagerne har overlap, kunne der ikke tages noget fra retshjælpsdækningen til 
Rylevænget.

Skat

Skat ville ikke anerkende mit virksomhedsunderskud som følge af skimmelsagerne, lovbrud m.m., selvom 
omstændighederne har haft stavnsbundet mig og holdt mig i et skruestik.

Der er to ting, Skat ser rødt over. Det ene er luksusbiler og det andet er heste og selvom jeg har ført mit 
regnskab efter anvisninger fra en revisor, så gjorde det ondt på Skat, at jeg stod til at skulle have små 60.000 
kr. tilbage i moms og personlig skat, men ved at underkende mit hestehold som erhvervsmæssigt, så kom 
regnestykket til at se sådan ud:

Erstatning kr.
Skats regulering og eftersmæk U/K/B

I alt pt. 58.275,00

Når ens firma igennem flere år har vist underskud som følge af skimmelsvamp og skimmelsagerne, får man 
besøg af Skat, hvilket jeg glædede mig til. På trods af at jeg aldrig ville have haft opstaldningsudgifter, 
manglende hesteindtægter, lagerudgifter, højt kørselsfradrag m.m., hvis skimmelsagerne og forløbet havde 
fundet sted, var det ikke et forhold, som Skat ville tage med i betragtning, ligesom Skat også lavede grove 
beregningsfejl og ikke udviste rettidig omhu jf. en advokatudtalelse.

Skats besøg mundede også ud i en trussel om nultolerance, hvorfor der særskilt udgives tre bøger om dette 
kontrolbesøg og de efterfølgende konsekvenser. De tre bøger er ”Skimmelramt - en redegørelse til Skat”, 
”Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat” og ”Skimmelramt - ordene fra Skatteankenævnet og 
Landsskatteretten”. 

Andre i sagen
Erstatning kr.

Peter Aufeldt (som kommunen skulle have foretaget) 8.475,00 U/K   

LLO 600,00 U

Peter Aufeldt check fremtidig bolig ??? U/K/B
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Teknologisk Institut - Rylevænget 2.343,75 K/B

I alt pt. 11.418,75 

Jeg måtte selv betale for undersøgelser på gården, da kommunen ikke førte tilsyn og udlejere ikke ville gøre 
mere ved problematikken. Det er en udgift, som kommunen jf. byfornyelsesloven skulle have betalt.

Jeg måtte ligeledes betale for undersøgelser i nuværende bolig, da kommunen igennem flere måneder havde 
afvist at hjælpe, selvom min lungefunktion styrtdykkede med bekymrende fart. Lungelægen bad mig til sidst 
om at løse situationen på hjemmefronten, da jeg ellers måtte bestille en kiste. End ikke dét forhold reagerede 
kommunen på.

Med to boliger i træk med skimmelsvamp tør man ikke flytte i ny bolig, uden at den bliver undersøgt og hvem 
skal betale for det? 

Andet i sagen
Erstatning kr.

Lampen som bortkom i Lars´ varetægt kr. 999,00 U

Sterilis./kastr./øremærk. ved indflytning i denne bolig 2.300,00 U/K

Mozart forsvundet ??? U/K

Snehvide forsvundet ??? U/K

Daisy påkørt og død d. 24/5-2012 ??? U/K

Bortkørsel af skimmelramt indbo og varelager ??? U/K/B

Beboerindskud 16.000,00 U/K

40 flyttekasser ??? U/K/B

Diverse fogedsager/omkostninger ??? U/K/B

Dobbelt revisorbetaling for 2007 ??? U/K

Dobbelt revisorbetaling for 2011 3.000,00 U/K

Indhold af køleskab og fryser grundet lukning af el ??? U/K/B

I alt pt. 19.299,00 + ???

Udlejer Lars lagde ikke som aftalt min lampe ud.

Da vi flyttede til forhenværende bolig, var det et krav, at vores katte var neutraliserede. Vi havde oprindeligt 
tre katte, som alle er væk i dag.

Udlejere fra gården beholdt mit depositum, som de også gjorde ved tidligere lejer Anita Hansen og måske 
også andre lejere?

Jeg fik indskud til nuværende bolig, som også var noget, som kommunen skulle have betalt i forbindelse med 
skimmelsagen på gården jf. byfornyelsesloven.

Da generne fortsatte i nuværende bolig og to skadeservicefirmaer havde udtalt, at en rensning var påkrævet, 
bestilte jeg flyttekasser og pakkede en del indbo ned i et års tid. Kommunen havde bedt mig om at indhente 
priser, men afstod fra at hjælpe med rensningen, som blev kastet på mine skuldre, selvom jeg ikke kunne låne 
i banken eller kunne håndtere den store opgave selv. Begge skadeservicefirmaer frarådede, at jeg med nedsat 
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lungefunktion selv forestod rensningen, som der skulle professionelle til og det ville være omsonst at rense på 
det begrænsede område, hvorfor indbo skulle flyttes ud og renses andetsteds, hvis man ville undgå at mudre 
rundt med skimmelsporerne.

Udover diverse foged- og følgesager som jeg aldrig ville have haft, hvis kommunen og udlejere havde overholdt 
loven, så har der også qua skimmelforløbet været to revisorskift med dobbeltbetaling til følge.

Da Seas NVE lukkede for strømmen, kostede det indholdet af en fyldt fryser.

        
Rengøring i forbindelse med flytninger etc.

Erstatning kr.
Tygestrupvej - tøj Se liste 8.865,00 U

7-2-07 2 timer sortering 300,00 U

Rengøring Tygestrupvej 30 timer af 
150 

4.500,00 U

Afvaskning Rylevænget Se liste 4.950,00 U/K

Ny afvaskning Se liste U/K/B

Kommende rensning ??? U/K/B

Lager ej renset ??? U/K

Afvaskning Sorøvej ??? U/K/B

I alt pt. 18.615,00 + ???

Da der blev fundet skimmelsvamp på gården, tog udlejer ikke ansvar og overlod både afvaskning uden 
åndedrætsværn og rengøring m.m. til mig. 

Udlejer Steen Møller påberåbte sig, at jeg havde begrænsningspligt i deres skimmelramte lejemål, som 
udlejere ikke tog ansvar for.

Udrensning skimmelsvamp i 3 år
Erstatning kr.               

4 årlige konsultationer a 1000 kr. i 3 år 12.000,00 U/K/B

Produkter m.v. i 3 år kr. 1000-1500 pr. mdr. 36.000,00 U/K/B

Kørsel ??? U/K/B

I alt 48.000,00

Skimmelsvamp er helbredsskadeligt og får at hjælpe kroppen bedst muligt, har den brug for udrensning. 
Priserne er baseret på ernæringsekspert, forfatter og terapeut Eva Lydeking.

Prisen dækker både min søn og jeg.

Medicin og diverse 
Erstatning kr.

Homeotek 125,00 U/K
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Eva Lydeking 2.160,00 U/K

Homeotek 504,75 U/K

Apotek 4-12-07 137,10 U/K

Rodalon 120,00 U/K

Apotek 12-11-07 535,25 U/K

Apotek 393,45 U/K

Protein 765,00 U/K

Protein 1.241,00 U/K

Helsam 135,00 U/K

Apotek 45,00 U/K

Protein 730,00 U/K

Aloe vera 487,50 U/K

Helsehus 85,00 U/K

Helsehus 648,75 U/K

Helseklinikken 435,00 U/K

Apotek 23-5-08 10,25 U/K

Chime   720,00 U/K

Test 8/11-06 575,00 U

Biovita 29/11-06 141,25 U

Chime privat 25/1-07 250,00 U

Dråber 7/2-08 225,00 U/K

Apotek 26/4-08 488,45 U/K

Apotek 18/6-08 231,60 U/K

Bokse 75,00 U/K

Diverse kontor 637,90 U/K

Cellesalt 5-9-07 45,00 U/K

Natur-trivsel 27-10-08 369,00 U/K

Protein/vit.
 

345,00 U/K

Gardin 215,50 U/K

Medicin 23-9-08 80,25 U/K

Kontor/printer 412,75 U/K

Kontor 560,00 U/K

Bokse 75,00 U/K
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Blomsterjord 80,00 U/K

Medicin 19-1-09 374,95 U/K

Cleantabs 21,95 U/K

Lamineringslommer 50,00 U/K

Vaskemiddel 49,00 U/K

Plastomslag 40,00 U/K

Lamineringslommer 50,00 U/K

Fotopapir 100,00 U/K

Blækpatron 349,95 U/K

Blækpatron 319,80 U/K

Jysk 100,00 U/K

Elgiganten 99,00 U/K

Fakta 144,00 U/K

Bilka harddisk 599,00 U/K

Apotek 4-3-09 202,85 U/K

DagligBrugsen 79,95 U/K

Helsam 656,63 U/K

Apotek 27-8-09 33,80 U/K

Fakta 28-7-09 149,00 U/K

Helse & natur 90,00 U/K

Apotek 18-8-09 548,50 U/K

Apotek 19-8-09 126,00 U/K

Apotek 11-9-09 63,25 U/K

Netto 30,00 U/K

Netto 149,00 U/K

Fakta 129,00 U/K

Hjælp 84,00 U/K

Trælast 27,90 U/K

Hjælp reol 168,00 U/K

Jysk 149,95 U/K

Apotek 25-11-09 27,75 U/K

Netto 49,95 U/K

DSB 84,00 U/K



67

Netto 49,95 U/K

Netto 69,00 U/K

Blæk 79,95 U/K

Fakta 161,00 U/K

Netto 49,95 U/K

Brænder 499,00 U/K

Blæk 89,00 U/K/B

Papir 100,00 U/K/B

Medicin plavix 34,00 U/K/B

Helsam 1.557,37 U/K/B

Medicin 25-1-10 21,60 U/K/B

Medicin 12-3-10 70,35 U/K/B

Støvsugerposer 59,95 U/K/B

Telt 399,95 U/K/B

Blæk 79,95 U/K/B

Blæk 79,95 U/K/B

USB- brændbare 198,95 U/K

Medicin 10-6-09 100,50 U/K/B

Affaldssække 58,00 U/K/B

Blæk 81,95 U/K/B

Medicin 46,85 U/K/B

Medicin 22-3-10 40,50 U/K/B

Medicin 31-5-10 9,05 U/K/B

E-vitamin 140,00 U/K/B

Netto 49,95 U/K/B

Helsam 1.021,80 U/K/B

Helsam 432,14 U/K/B

Medicin 6-4-10 55,50 U/K/B

Medicin 19-4-10 26,05 U/K/B

Blæk 199,90 U/K/B

Opbevaringsæsker 60,00 U/K/B

Mundskyllevæske 61,00 U/K/B

Boligannonce 350,00 U/K/B
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Aloe vera tandpasta 73,00 U/K/B

Apotek 30/3-11 46,10 U/K/B

Fakta 1/7-11 60,00 U/K/B

Sensistop 17/5 50,00 U/K/B

Helsam 1.211,62 U/K/B

Fotosan 750,00 U/K/B

Jem og fix 389,00 U/K

Jem og fix 99,00 U/K

Apotek 5-8-10 3,50 U/K/B

Apotek 14-10-10 39,00 U/K/B

Netto 8,95 U/K/B

Aldi 299,00 U/K/B

Apotek 5-7-10 149,40 U/K/B

Fakta 26,85 U/K/B

Netto 30,00 U/K/B

Apotek 7-3-11 46,10 U/K/B

Apotek 14-2-11 46,10 U/K/B

Apotek 2-14-11 46,10 U/K/B

Apotek 17-2-11 75,60 U/K/B

Helsam 597,99 U/K/B

Botex 10,00 U/K

Helsam 1.545,37 U/K

Stålreoler 309,95 U/K

Apotek 21,85 U/K/B

Dunlet 15,00 U/K

Apotek 44,25 U/K/B

Opvask + handsker 47,90 U/K/B

Apotek 95,55 U/K/B

Trælast 16,00 U/K/B

Papir 49,95 U/K/B

C-vit. 74,95 U/K/B

Apotek 126,85 U/K/B

Helsam 1.090,02 U/K/B
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Apotek 126,85 U/K/B

C-vit. 59,96 U/K/B

Boligportal 23-7-12 29,00 U/K/B

Tinglev computer 30-7-12 500,00 U/K/B

Boligportal 24-9-12 29,00 U/K/B

Boligportal 2-10-12 245,00 U/K/B

Apotek 19-9-12 122,75 U/K/B

Apotek 22-4-13 136,70 U/K/B

Navneoplysninger 52,00 U/K

Helsam 548,44 U/K/B

Apotek 17-6-13 134,10 U/K/B

Affaldssække 9-6-13 7,95 U/K/B

Boligportal 1-7-13 275,00 U/K/B

Boligportal 4-2-13 29,00 U/K/B

Apotek 27-12-13 150,00 U/K/B

Apotek diverse 15-7-13 39,65 U/K/B

Udrensning 8-4-13 159,00 U/K/B

Papir 31,95 U/K/B

Citridal 109,00 U/K/B

Supervision 250,00 U/K/B

I alt pt. 36.095,30  + ???

Der er et hav af småudgifter, når man af udlejere, kommunen og boligselskabet bliver overladt til at forestå 
en rensning, udskiftning af indbo løbende og tvunget til at bo i en sundhedsskadelig bolig selvom loven siger 
noget andet. 

Forskellig medicin, tilskud for at hjælpe kroppen, opbevaringsæsker så renset indbo ikke smittes igen, 
boligannoncer, støvsuger med hepafilter, udskiftning af fugtramte genstande, papir og blæk til diverse 
skrivelser, rengøringsprodukter m.m.

Renter, gebyr og rykkergebyrer    
Erstatning kr.

Rykkergebyrer Stofa 19-5-10 400,00 U/K/B

Rykkergebyr Stofa 16-3-10 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Stofa 7-4-10 100,00 U/K/B

Rykkergebyrer Stofa 8-6-10 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Stofa 20-4-10 200,00 U/K/B
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Betalingsaftalegebyr Lindorff 125,00 U/K/B

Klientomkostninger Lindorff 200,00 U/K/B

Gebyr/salær Lindorff 425,00 U/K/B

Gebyr
 

Seas strøm 1-12-10 100,00 U/K/B

Rente Seas varme 1-4-10 20,76 U/K/B

Rente Seas varme 1-6-10 10,31 U/K/B

Rente Seas varme 1-7-10 4,93 U/K/B

Rente Seas varme 1-5-10 15,03 U/K/B

Rente Seas varme 1-3-10 23,46 U/K/B

Rentegebyr revisor Lars Bech Willumsen 125,00 U/K

Renter Lars Bech Willumsen 355,79 U/K

Rente Lars Bech Willumsen 182,73 U/K

Rente Lars Bech Willumsen 235,08 U/K

Rente Lars Bech Willumsen 25,14 U/K

Inkassogebyr Lars Bech Willumsen 100,00 U/K

Rykkergebyr Lars Bech Willumsen 100,00 U/K

Inkassoomkostninger Lars Bech Willumsen 1.125,00 U/K

Rykkerskrivelse Parkering 21-5-10 250,00 U/K/B

Rykkerskrivelse parkering 250,00 U/K/B

Rykkergebyr Kavo 14-5-09 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Kavo 3-9-09 200,00 U/K/B

Rente Kavo 3-9-09 10,81 U/K/B

Inkassogebyr Kavo 3-9-09 100,00 U/K/B

Inkassosalær Kavo 3-9-09 300,00 U/K/B

Rente Højelse 68,55 U/K/B

Rente Højelse 67,21 U/K/B

Rente Højelse 69,92 U/K/B

Rente Højelse 65,89 U/K/B

Rente Højelse 74,52 U/K/B

Gebyr Seas strøm 15-10-09 100,00 U/K/B

Gebyr Seas varme 15-3-11 300,00 U/K/B

Gebyr TDC 9-4-10 200,00 U/K/B

Lindorff Rykker 100,00 U/K/B
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Seas strøm Transport 238,71 U/K/B

Seas Rateplansgebyr 100,00 U/K/B

Renter Betalingsordning 22,61 U/K/B

Gebyr Seas varme 15-2-10 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Seas varme 14-4-11 200,00 U/K/B

Rykkergebyr Seas strøm 8-8-12 200,00 U/K/B

Rateplansgebyr Seas strøm 26-1-12 100,00 U/K/B

Rente Seas strøm 26-1-12 29,08 U/K/B

Administrationsgebyr Affald Plus 261,00 U/K/B

Rykkergebyr Seas varme 15-1-10 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Licens 11-1-10 100,00 U/K/B

Rente Licens 11-1-10 15,69 U/K/B

Rente Licens 11-1-10 1,78 U/K/B

Rykkergebyr Licens 12-9-09 100,00 U/K/B

Eks.gebyr Kongeriget 26-5-07 30,00 U/K

Eks.gebyr Kongeriget 5-6-08 30,00 U/K

Rateplansgebyr Seas strøm 8-3-11 100,00 U/K/B

Renter Seas strøm 8-3-11 10,21 U/K/B

Gebyr Seas strøm 8-3-11 100,00 U/K/B

Rente Seas strøm 8-3-11 5,88 U/K/B

Rateplansgebyr Seas strøm 19-10-10 100,00 U/K/B

Renter Seas strøm 19-10-10 22,61 U/K/B

Gebyr Seas strøm 19-10-10 100,00 U/K/B

Rente Seas strøm 19-10-10 4,72 U/K/B

Rykkergebyr Seas varme 15-10-10 200,00 U/K/B

Gebyr Seas strøm 24-2-10 100,00 U/K/B

Rente Seas strøm 24-2-10 6,33 U/K/B

Renter Seas strøm 24-2-10 81,25 U/K/B

Gebyr Seas strøm 21-4-10 100,00 U/K/B

Rente Seas strøm 21-4-10 4,72 U/K/B

Rente Seas strøm 21-4-10 4,66 U/K/B

Gebyr afbrydelse Seas strøm 21-4-10 375,00 U/K/B

Gebyr tilslutning Seas strøm 21-4-10 468,75 U/K/B
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Rykkergebyr Seas varme 1-2-10 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Seas varme 15-5-10 100,00 U/K/B

Gebyr TDC 10-9-07 100,00 U/K/B

Gebyr TDC 8-10-07 100,00 U/K/B

Morarente TDC 8-10-07 14,85 U/K/B

Morarente TDC 8-10-07 7,30 U/K/B

Gebyr TDC 8-5-08 200,00 U/K/B

Morarente TDC 8-5-08 7,85 U/K/B

Morarente TDC 8-5-08 1,10 U/K/B

Morarente TDC 8-5-08 1,40 U/K/B

Genåbningsgebyr TDC 10-12-07 200,00 U/K/B

Morarente TDC 10-12-07 6,90 U/K/B

Morarente TDC 10-12-07 2,55 U/K/B

Morarente TDC 10-12-07 3,25 U/K/B

Morarente TDC 1-2-07 4,00 U/K

Gebyr TDC 8-4-08 100,00 U/K/B

Gebyr TDC 10-3-08 100,00 U/K/B

Morarente TDC 10-3-08 1,25 U/K/B

Gebyr Sorø Boligselskab i.f.m. indlæggelse Advokat betalt  250,00 B

Rykkerbrev fra Sorø Boligselskab 16-12-09 250,00 B

Rykkerbrev fra Sorø Boligselskab 19-4-10 250,00 B

Rykkerbrev fra Sorø Boligselskab 16-3-10 250,00 B

Rykkerbrev fra Sorø Boligselskab 16-2-10 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 11-3-10 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 10-12-09 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 11-1-10 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 14-1-10 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 11-2-10 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 13-3-10 250,00 B

Påkravsbrev fra Sorø Boligselskab 15-4-10 250,00 B

Påkrav betalt særskilt 23-4-10 Sorø boligselskab 250,00 B

Rykker Parsberg 23-6-09 100,00 U/K/B

Sagsomkostninger St. Merløse dyreklinik 1.350,00 U/K/B
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Rykkergebyrer St. Merløse dyreklinik 300,00 U/K/B

Renter St. Merløse dyreklinik 458,00 U/K/B

Rykkergebyr TDC 12-1-10 300,00 U/K/B

Overdragelse til inkasso TDC 12-1-10 100,00 U/K/B

Inkassosalær TDC 12-1-10 600,00 U/K/B

Rente TDC 12-1-10 8,55 U/K/B

Retssalær Morten Riise-Knudsen 11-4-11 600,00 U/K/B

Retssalær Morten Riise-Knudsen 6-8-09 700,00 U/K/B

Betalingspåkrav Morten Riise-Knudsen 6-8-09 400,00 U/K/B

Inkassosalær Morten Riise-Knudsen 6-8-09 830,00 U/K/B

Sagsomkostninger Morten Riise-Knudsen 5.000,00 U/K/B

Procesrenter Morten Riise-Knudsen 293,65 U/K/B

Retsafgift Neumanns Beslagsmedie 9-1-09 500,00 U/K/B

Rykkergebyrer Lasse Tangrid 15-10-10 300,00 U/K/B

Inkassogebyr Lasse Tangrid 15-10-10 100,00 U/K/B

Retsafgift 15-10-10 500,00 U/K/B

Sagsomkostninger 15-10-10 1.500,00 U/K/B

Renter Lasse Tangrid 4-11-10 436,80 U/K/B

Renter Gjensidige Forsikring 14-4-11 27,32 U/K/B

Rykkergebyr Gjensidige Forsikring 14-4-11 300,00 U/K/B

Inkassogebyr Gjensidige Forsikring 14-4-11 100,00 U/K/B

Fremmed inkasso Gjensidige Forsikring 14-4-11 437,50 U/K/B

Gebyr Affaldplus 5-3-11 200,00 U/K/B

Inkassosalær Affaldplus 5-3-11 600,00 U/K/B

Rente Affaldplus 5-3-11 92,76 U/K/B

DK-hostmaster 125,00 U/K/B

Parkeringsbøde 510,00 U/K/B

Fartbøde flytning af lager 500,00 U/K

Fartbøde Holbæk heste 250,00 U/K

Rykkergebyr 25.04.2013  Danske Bank 150,00 Skat

Rykkergebyr 04.04.2013 Danske Bank 150,00 Skat

Rykkergebyr 11.03.2013 Danske Bank 150,00 Skat

Rente 29.03.2013 Danske Bank 142,74 Skat
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Rykkergebyr Seas strøm 1-8-12 100,00 U/K/B

Rykkergebyr Seas strøm 1-8-12 100,00 U/K/B

Rente Seas strøm 1-8-12 5,12 U/K/B

Seas 9-3-14 - ekstraordinær opgørelse 87,50 K

Seas 9-3-14 - for sen indbetaling 100,00 K

Seas 9-3-14 - inkassovarsel 100,00 K

Seas 9-3-14 - rente 0,08 K

Seas 9-3-14 - rente 0,91 K

Seas 9-3-14 - rente 3,87 K

Seas 9-3-14 - rente 0,07 K

Seas 9-3-14 - rente 0,78 K

Seas 9-3-14 - rente 3,31 K

Seas 9-3-14 - rente 0,08 K

Seas 9-3-14 - rente 0,91 K

Seas 9-3-14 - rente 3,87 K

Hvilende abonnement Vielstedvej 75,00 U/K

Ændring i hvilende abonnement Vielstedvej 75,00 U/K

Genåbning 125,00 U/K

Advis inkasso rykkergebyr 300,00 U/K/B

Advis rente før inkasso 8,55 U/K/B

Advis - Overdragelse til inkasso 100,00 U/K/B

Advis inkassosalær 600,00 U/K/B

Rykker TDC 12-3-09 100,00 U/K/B

Rykker TDC 12-5-09 100,00 U/K/B

Rykker TDC 8-4-09 200,00 U/K/B

Diverse omkostninger Scandinavian Book - U/K/B

Rente 764,40 U/K/B

Rykkergebyr 100,00 U/K/B

Inkassogebyr 100,00 U/K/B

Rente 3.576,70 U/K/B

Sagsomkostninger 2.630,00 U/K/B

Rente 19,99 U/K/B

Inkasso dks - 
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Procesrente 53,88

Gebyr før inkasso 300,00

Inkassogebyr 100,00

Inkassoomkostninger 600,00

Rykkergebyr 100,00

I alt pt. 43.455,32 + ???

Renter og gebyrer ikke opgjort endeligt for 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. 
Bankrenter og gebyrer ej heller.   

Før 2006 har jeg kun fået en eneste rykker i hele mit liv og vi skal helt tilbage til, hvor man selv skulle skrive 
tallene i det maskinelle felt.

Jeg har altid været meget ærekær med at betale mine regninger til tiden, men det har knebet på grund af de 
mange påførte følgeudgifter og de lige så dyre følgesager, som jeg aldrig ville have haft, hvis kommunen og 
udlejere havde overholdt loven, så også dette område har været dyrt og lærerigt.

Jeg er især uforstående overfor Sorø boligselskab, som sendte flere rykkere og påkravsbreve i forbindelse 
med min indlæggelse grundet bl.a. skimmelsvamp i deres lejemål. Under indlæggelsen klappede min lunge 
sammen, hvilket forlængede hospitalsopholdet med flere dage.

Boligselskabet har fundet en rigtig god fidus, for de sender en rykker og formulerer den som om, at man ikke 
skal gøre noget og at rykkeren automatisk trækkes fra huslejen den følgende måned. 

Det gør den ikke. Man får i stedet en rykker for ikke at betale rykkeren og det samme gør sig gældende næste 
måned. Der gik lidt tid, før det gik op for mig, at man skulle lave en kontooverførsel og det er vildledende, når 
der ikke er vedlagt et girokort til rykkeren.

På grund af skimmelsagerne og diverse lovbrud og tilsynssvigt fra forskellige myndigheder er jeg i dag 
registreret i Ribers.

                 
Porto og parkering 

Erstatning kr.
Porto 62,75 U

Paloma brev 74,50 U/K

Porto politi 24,00 U/K

Porto foged og advokat Bech 24,00 U/K

Porto advokat og politi 73,00 U/K

Porto 41,50 U/K

Porto advokatbrev 28,00 U/K

Porto ministerie 17,00 U/K

Porto tilsyn 75,00 U/K

Porto 10,50 U/K
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Porto advokat 8,00 U/K

Porto Holbæk 46,00 U/K

Porto advokat 8,00 U/K

Porto advokat 46,00 U/K

Kopi advokat 158,00 U/K

Porto advokat 35,00 U/K

Porto 8,00 U/K

Porto advokat 8,00 U/K

Parkering 212,00 U/K

Parkering 17,00 U/K

Parkering 35,00 U/K

Parkering 20,00 U/K

Parkering 60,00 U/K

Parkering 40,00 U/K

Parkering 25,00 U/K

Parkering 4,00 U/K/B

Parkering 70,00 U/K

Parkering 70,00 U/K

Porto retten 40,95 U/K

Porto Skat 25,00 U/K/B

Porto retten 16,00 U/K

Porto retten 8,00 U/K

I alt pt. 1.390,20+ ???

Porto og parkering som følge af skimmelsagerne.

Personskade
Erstatning kr.

Indeklimasyndrom/asthma bronciale/ alveolitis ??? U/K/B

RBILD ??? U/K/B

Lungefunktionsnedsættelse ??? U/K/B

Diffusionsnedsættelse som følge af skimmelsporer  ??? U/K/B

Medicin resten af livet   ??? U/K/B

Følgesygdomme i denne forbindelse ??? U/K/B

Forværring i paradentose grundet skimmel/stress ??? U/K/B
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Tilbud fra tandlæge 19.705,00 U/K/B

Min svie, smerte og tort i denne sag ??? U/K/B

Blodprop i hjertet 20-200.000,00 U/K/B

Min svie, smerte og tort i denne sag ??? U/K/B

Medicin resten af livet grundet blodprop ??? U/K/B

Følgesygdomme i denne forbindelse ??? U/K/B

Sammenklappet lunge med smerteligt dræn ??? U/K/B

Følgesygdomme i.f.m. forandringer i lungerne ??? U/K/B

Syv års kronisk stress 24/7/365 ??? U/K/B

Styrt ??? U/K

Tab af Kaspers ungdom ??? U/K/B

I alt pt. ???

En blodprop i hjertet er en kritisk sygdom, som ville have udløst en større udbetaling, som typisk ligger 
imellem 20-200.000,00 kr.                ???             U/K/B

Der er en flere hundrede procent forhøjet kræftrisiko i forbindelse med skimmelboliger.

På helbredsområdet er der også et hav af følgevirkninger og der er ikke et eneste område, som forbliver 
uberørt, når skimmelsvamp entrerer ens liv.

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg har haft en stressudløst blodprop i hjertet og at lungeforandringerne primært 
skyldes skimmelsvamp, men lægerne vil helst give rygning hele skylden, selvom jeg kan dokumentere noget 
andet. Se venligst http://www.vindingforlag.dk/lungefunktion.htm og http://www.vindingforlag.dk/peakflow.
htm 

Arbejdsskadestyrelsen har sdog in helt egen måde at håndtere de sager, hvor skimmelsvamp er involveret 
i arbejdsskadesager. Arbejdsskadestyrelsen underkendte bl.a. min advokats udregning omkring tabt 
arbejdsfortjeneste og satte mit tab til stort set ingenting. Arbejdsskadestyrelsen ignorerede helt og aldeles en 
udenlandsk professor i interstitielle lungesygdomme, som havde udtalt sig i sagen. Arbejdsskadestyrelsens 
sagsbehandling fremgår af bogen ”Skimmelramt - sagen i Arbejdsskadestyrelsen”.

Kasper og torterstatning etc.

Min søn Kasper har Tourette Syndrom, hvor en stabil, tryg hverdag absolut er et must! Vi har yderligere i sagen 
lidt den tort, at han måtte flytte til sin far og gå i skole hos ham i hverdagene, da jeg grundet skimmelsvamp 
ikke havde det fornødne overskud og energi, samt fjerne ham fra skimmelsporerne, som vi ikke kunne få hjælp 
til. Det har været en meget smertefuld beslutning og konsekvens af denne sag. 

Kasper
Erstatning kr.

Kaspers svie, smerte og tort ifm. Kirstine ??? U/K

Min svie, smerte og tort i denne forbindelse ??? U/K
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Tab af Kaspers ungdom ??? U/K/B

Kasper tort i første skimmelbolig ??? U

Kasper tort i anden skimmelbolig ??? B

Kasper tort skoleskift ??? U/K/B

Kasper tort flytning til far ??? U/K/B

Kasper tort for kommunens rolle i første skimmelsag ??? K

Kasper tort for kommunens rolle i anden skimmelsag ??? K

Kasper tort for tilsynets rolle i første skimmelsag ??? Tilsyn

Kasper tort for tilsynets rolle i anden skimmelsag ??? Tilsyn

Kasper tort for ministeriets rolle i første skimmelsag ??? Ministerie

Kasper tort for ministeriet rolle i anden skimmelsag ??? Ministerie

Flyttestress diverse flytninger ??? U/K/B

I alt ???

Forældre og især mødre er ømme om deres børn og det har også været et barskt forløb for min søn, som 
i forvejen har brug for ro og en overskuelig hverdag på baggrund af hans Tourette. Det har desværre på 
baggrund af udlejere, boligselskabet og kommunens dobbeltrolle i sagen ikke været muligt at give Kasper de 
rammer, han havde brug for, hvilket bl.a. er et brud på FNs børnekonvention samt flere andre love.

Min tort
Erstatning kr.

Min tort i første skimmelsag ??? U

Min tort i anden skimmelbolig ??? B

Min tort for kommunens rolle i første skimmelsag ??? K

Min tort for kommunens rolle i anden skimmelsag ??? K

Min tort for tilsynets rolle i første skimmelsag ??? Tilsyn

Min tort for tilsynets rolle i anden skimmelsag ??? Tilsyn

Min tort for ministeriets rolle i første skimmelsag ??? Ministerie

Min tort for ministeriets rolle i anden skimmelsag ??? Ministerie

Tab af Kaspers ungdom ??? U/K/B

Tort Kaspers flytning til far ??? U/K/B

Stress 24/7/365 x 7,3 år ??? U/K

Stress 24/7/365 x 6,7 år ??? K/B

Flyttestress diverse flytninger ??? U/K/B

Flyttestress diverse flytninger - hestene 8 gange ??? U/K/B

Stress diverse foged-, følge- og retssager ??? U/K/B

I alt ???
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Dertil skal lægges tort for Sorø kommunes bevidste syltning af sagen i anden ombæring siden 10/9-2007 samt 
andre tilsynssvigt frem til marts 2014.

Listen er endnu ikke færdig opdateret.

Når man betænker, at der er et klokkeklart lovgrundlag, som der ikke er noget at tage fejl af, så er det ikke for 
meget, at der bliver statueret et eksempel på, at det ikke er i orden, når offentlige myndigheder ikke overholder 
de love, de er sat til at bestyre. Dette gælder såvel udlejere og boligselskab såvel som kommuner, tilsyn og 
ministerier.

Det er grotesk, at man kan komme ud i sådan et forløb, når lovens bogstav er så klare og tydelige, men jeg 
har erfaret, at det kan betale sig for kommuner at bryde loven, for det har ingen konsekvenser for dem. De kan 
skalte og valte, som de har lyst til og i strid med loven.

Jeg håber, at retfærdigheden sker fyldest og at jeg har fået anskueliggjort, at det at være skimmelramt ikke 
kun handler om selve skimmelboligen eller skimmelsagen - det handler også om alt det andet, som følger med 
og som man har svært ved at vægre sig imod eller komme fri af og jeg er ellers en kvinde, som er god til at 
manifestere og skabe åbninger, hvor der er lukkede døre.

Det er så nedbrydende at bo i et retssamfund, hvor man har tillid og tiltro til det offentlige og så finde ud af, 
hvad der reelt sker og hvor ligeglade lovbrydende kommuner, myndigheder, udlejere og boligselskaber er, for 
jeg har kendskab til rigtig mange skimmelramte.

Som min advokat sagde på et tidspunkt, så skulle jeg ikke tro, at jeg var den eneste, der blev behandlet sådan 
af en kommune og jeg svarede, at det vidste jeg godt - forskellen er bare, at jeg kan dokumentere, hvad de gør 
og det gav han mig ret i.
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Hvad har det så kostet samfundet?

Samfundsmæssige tab og konsekvenser

Virksomhedsunderskud

Driftsresultat Udbetalt

Underskud af virksomhed 2006 - 36.329,00 16.570,00 U/K

Overskud af virksomhed 2007 25.319,00 24.164,00 U/K/B

Underskud af virksomhed 2008 -53.239,00 20.726,00 U/K/B

Underskud af virksomhed 2009 - 142.390,00 13.074,00 U/K/B

Underskud af virksomhed 2010 - 172.277,00 37.974,00 U/K/B

Underskud af virksomhed 2011  - 195.181,00 39.023,00 U/K/B

Underskud af virksomhed 2012 ??? ??? U/K/B

Underskud af virksomhed 2013 ??? ??? U/K/B

I alt kr. - 599.416,00 + ?? 151.531,00 + ??

Før 2006 havde jeg et firma med en støt stigende vækst, hvorfor min pension igennem nogle år var reguleret 
ned i takt med min stigende omsætning. Min omsætning styrtdykkede i 2006 med 100.000 kr. netto på et år. 

Da min søn og jeg i 2007 flyttede til forhenværende bolig, steg min energi, da jeg troede, der var udsigt til, at 
vi kunne lægge et dårligt kapitel bag os. Derfor steg min omsætning.

Da virkningerne fra den skjulte skimmelsvamp og de delvist medbragte skimmelsporer slog igennem, påvirkede 
det igen firmaomsætningen, da jeg sloges med både træthed, fysiske gener, mange belastende ekstraudgifter 
og alle følgesagerne oven i to økonomiske kriser.
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Negativ moms

Negativ moms 2006

1. kvartal - 404
2. kvartal - 1.640
3. kvartal - 4.594
4. kvartal - 5.114

- 11.752,00 U/K

Negativ moms 2007

1. kvartal  + 1.646
2. kvartal - 2.108
3. kvartal  + 1.635
4. kvartal - 5.506

- 7.614,00 U/K

Negativ moms 2008

1. kvartal - 187
2. kvartal - 5.461

- 5.461,00 U/K/B

Negativ moms 2009

1. kvartal - 10.604
2. kvartal - 12.683

- 23.287,00 U/K/B

Negativ moms 2010

1. kvartal - 16.001
2. kvartal -   7.880

- 23.881,00 U/K/B

Negativ moms 2011

1. kvartal - 20.423
2. kvartal   - 9.600

- 30.023,00 U/K/B

Negativ moms 2012

1. kvartal - 17.915
2. kvartal - 23.086         * se note

- 17.915,00 U/K/B

Negativ moms i alt kr.  -119.933,00 (143.019,00) + ???

* Note - moms for 2. kvartal 2012 er indberettet og året bærer præg af en 25% fejl fra min side. Beløbet indgår 
ikke i statistikken grundet uafklarede forhold med Skat.

Som en konsekvens af skimmelsagerne havde jeg et kontrolbesøg af Skat d. 25/1-2013, som afstedkom, at min 
momsindberetning blev tilbageholdt, da jeg også havde udsigt til at skulle have et større beløb tilbage i skat.

Skat forsøgte at underkende mit erhvervsmæssige hestehold og ville i første omgang ikke lade kommunens 
forsømmelser og lovbrud indgå i vurderingen, selvom mit virksomhedsunderskud er direkte relaterbart til 
disse lovbrud. Sagen kan i sin fulde længde læses i ”Skimmelramt - en redegørelse til Skat” samt de to andre 
bøger om Skats sagsbehandling.

Momsomsætningen har selvfølgelig også været påvirket og havde mine energier været i top, havde 
momsangivelserne også set anderledes ud, hvilket også tilkendegav sig kortvarigt i regnskabsår 2007. 
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Hospitalsindlæggelser

Der er ikke medregnet fortsat behandling på Holbæk sygehus for 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 samt 
udredning hos Rigshospitalet og fortsat udredning på Bispebjerg.

26-06-2013
Rigshospitalet

??? U/K/B

16-05-2013
Rigshospitalet

??? U/K/B

16-08-2012
Arbejds- og miljømedicinsk klinik

??? U/K/B

18-05-2012
Rigshospitalet

??? U/K/B

21. september 2010 
SLA Akut afd.

1.271,00          U/K/B

18. jun. 2010 
SLA Karkirurgisk amb
.

1.271,00         U/K/B

30. maj 2010 
SLA Akut afd.

11.258,00 U/K/B

17. maj 2010 
Arb.- og miljømed. klinik v. Bisp.

17.704,00 U/K/B

22. december 2009 
Hjertemed., heldøgn v. Rigs.

13.708,00 U/K/B

8-11. december 2009 
Hjertemed., heldøgn v. Rigs.                    

35.421,00 U/K/B

2. september 2009 
SLA Kardiologisk amb. 
 

3.998,00 U/K/B

19. august 2009 
HOL Lungemed./Allergol. amb.

5.355,00 U/K/B

16. august 2009  
Hjertemed., heldøgn v. Rigs.
 

51.927,00 U/K/B

15. august 2009 
SLA Skadestue 

1.255,00 U/K/B

15. august 2009 
SLA Medicinsk Afd. v. Region

12.045,00 U/K/B

12. april 2008 
Skadestuen, Slagelse

937,00 U/K

24. januar 2008 
Radiologi, Ringsted

1.878,00 U/K/B

I alt kr. 158.028,00

Beløbene er kun cirkapriser baseret på landsgennemsnit. Den reelle pris kan således være højere såvel som 
lavere.
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Ingen af disse undersøgelser og indlæggelser havde været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde overholdt 
loven allerede i 2006/2007.

Lægebesøg

0101 Konsultation 14.01.2014 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 133,46

0101 Konsultation 27.12.2013 Lægerne A.Torp Jensen & P. Juhl 133,46  

0101 Konsultation 10.09.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 132,44

0201 Tlf.Kons. 17.06.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,93

0201 Tlf.Kons. 22.04.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,93

0501 Tlf.kons.u.bes./kon.  07.04.2013 Lægerne Torvestræde 113,66

0120 Aftalt spec. forebyg 27.02.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 355,55

7156 Elkard. inkl. præc.9 27.02.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 11,12

0201 Tlf.Kons. 20.02.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,86

0101 Konsultation 06.02.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 132,06

2101 Blodtagning blodåre 06.02.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 45,25

0101 Konsultation 23.01.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 132,06

2102 Udtagning af prøve 23.01.2013 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 32,32

0201 Tlf.Kons. 19.09.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,83

0101 Konsultation 13.08.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 131,93

0105 E-kommunikation 31.07.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48

0105 E-kommunikation 25.07.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48

0105 E-kommunikation 28.06.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48

0105 E-kommunikation 27.06.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48

0105 E-kommunikation 26.06.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48

0105 E-kommunikation 21.06.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48

0501 Tlf.kons.u.bes./kon. 17.06.2012 Læge Jens Damsgaard 113,22

0101 Konsultation 18.05.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 131,93 

0105 E-kommunikation 09.05.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 41,48 

0101 Konsultation 28.09.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 130,41 

0101 Konsultation 28.09.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 130,41 

7120 C-Reaktivt Protein 28.09.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 60,96 

0201 Tlf.Kons. 09.09.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,36 

0101 Konsultation 28.03.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,52 

0201 Tlf.Kons. 21.03.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,34 
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0105 E-kommunikation 07.03.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,67 

1355 Dermatofytter i neg 02.03.2011 Statens Serum Institut 275,00 

1356 Dermatofytter i neg 02.03.2011 Statens Serum Institut 241,00 

0101 Konsultation 28.02.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,40 

2133 Frs.bio.matr.eks.bl. 28.02.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 31,67 

0105 E-kommunikation 22.02.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,67 

0105 E-kommunikation 14.02.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,67 

0101 Konsultation 30.11.2010 Læge Tomer Amrami 222,80 

0602 lf.kons.m.bes./kon. 30.11.2010 P. Koefoed og Morten Jakobsen 38,01 

0201 Tlf.Kons. 21.09.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,21 

0101 Konsultation 20.09.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 128,76 

7108 B-hæmoglob.(fotom.)4 20.09.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 48,15 

0105 E-kommunikation 13.09.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43 

0201 Tlf.Kons. 05.07.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,21

0101 Konsultation 30.05.2010 Dianalund Lægecenter 221,71 

0602 Tlf.kons.m.bes./kon. 30.05.2010 I/S Lægehuset i Jyderup 46,79 

0201 Tlf.Kons. 26.05.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,21 

0105 E-kommunikation 14.04.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43 

0201 Tlf.Kons. 06.04.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,21 

0101 Konsultation 01.03.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 128,76 

7156 Elkard. inkl. præc.9 01.03.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 108,34 

0105 E-kommunikation 12.02.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43 

0105 E-kommunikation 11.01.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43 

0101 Konsultation 18.12.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 128,76 

0105 E-kommunikation 16.12.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43 

0105 E-kommunikation 04.12.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43 

0105 E-kommunikation 24.11.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,43

0201 Tlf.Kons. 08.10.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,21 

0105 E-kommunikation 07.09.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0101 Konsultation 24.08.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 126,86 

2102 Udtagning af prøve 24.08.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 31,05 

0105 E-kommunikation 20.08.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0105 E-kommunikation 03.08.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 
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0130 Senere Kons. 24.07.2009 Speciallæge John Arnved 136,22 

2206 Lungefkt.us u. rever 24.07.2009 Speciallæge John Arnved 231,05 

2323 Diffusionskapacitet 24.07.2009 Speciallæge John Arnved 1.155,26 

0105 E-kommunikation 03.07.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

5513 Præc.Ab x 1;P 16.06.2009 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 610,00 

5563 Præc.Ab x 4;P 16.06.2009 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 2.440,00 

9990 Ekspeditionsgebyr 16.06.2009 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 76,00 

9993 Indsendte prøver 16.06.2009 Kbh. Prak Lægers Laboratorium 22,00 

0120 2. Kons. 16.06.2009 Speciallæge John Arnved 412,32 

2206 Lungefkt.us u. rever 16.06.2009 Speciallæge John Arnved 231,05 

2323 Diffusionskapacitet 16.06.2009 Speciallæge John Arnved 1.155,26 

0105 E-kommunikation 07.04.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0101 Konsultation 16.03.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 126,86 

0201 Tlf. Kons. 16.03.2009 Speciallæge John Arnved 68,11 

0201 Tlf. Kons. 05.03.2009 Speciallæge John Arnved 68,11 

0105 E-kommunikation 04.03.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0110 1. Kons. 02.03.2009 Speciallæge John Arnved 577,92 

2206 Lungefkt.us u. rever 02.03.2009 Speciallæge John Arnved 231,05 

2323 Diffusionskapacitet 02.03.2009 Speciallæge John Arnved 1.155,26 

0201 Tlf.Kons. 27.02.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 24,84 

7000 Diverse-Eksp.gebyr 26.02.2009 Unilabs A/S 56,76 

8323 P/S-25-OH-D 3 26.02.2009 Unilabs A/S 757,59 

0101 Konsultation 26.01.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 126,86 

0105 E-kommunikation 12.01.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0101 Konsultation 16.12.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 125,62 

0105 E-kommunikation 08.12.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0105 E-kommunikation 03.12.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0105 E-kommunikation 24.10.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0106 Aftalt forebygg.kons 23.10.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 211,14 

7156 Elkard. inkl. præc.9 23.10.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 106,74 

0201 Tlf. Kons. 23.10.2008 Speciallæge John Arnved 68,11 

7000 Diverse-Eksp.gebyr 16.10.2008 Unilabs A/S 56,76 

8323 P/S-25-OH-D 3 16.10.2008 Unilabs A/S 757,59 
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0101 Konsultation 09.10.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 125,62 

0105 E-kommunikation 15.09.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0201 Tlf.Kons. 15.09.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 24,84 

0201 Tlf.Kons. 04.09.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 24,84 

0110 1. Kons. 08.08.2008 Speciallæge John Arnved 567,52 

2206 Lungefkt.us u. rever 08.08.2008 Speciallæge John Arnved 226,90 

2323 Diffusionskapacitet 08.08.2008 Speciallæge John Arnved 1.134,48 

0130 Senere Kons. 21.04.2008 Speciallæge John Arnved 133,77 

2206 Lungefkt.us u. rever 21.04.2008 Speciallæge John Arnved 226,90 

2323 Diffusionskapacitet 21.04.2008 Speciallæge John Arnved 1.134,48 

0105 E-kommunikation 17.04.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 49,68 

0471 Besøg i vagttiden 11.04.2008 Læge Jean Pierre Sørensen 298,95 

0602 Tlf.kons.m.bes./kon. 11.04.2008 Lægehuset Rødby 46,10 

2302 Afst.takst ov. 10 km 11.04.2008 Læge Jean Pierre Sørensen 146,40 

0201 Tlf.Kons. 05.02.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 24,84 

0201 Tlf.Kons. 30.01.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 24,84 

0130 Senere Kons. 25.01.2008 Speciallæge John Arnved 129,00 

2206 Lungefkt.us u. rever 25.01.2008 Speciallæge John Arnved 218,80 

2323 Diffusionskapacitet 25.01.2008 Speciallæge John Arnved 1.094,00 

0101 Konsultation 18.01.2008 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 117,87 

5513 Præc.Ab x 1;P 19.12.2007 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 610,00 

5515 Præc.Ab x 2;P 19.12.2007 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 1.220,00 

5516 Præc.Ab x 3;P 19.12.2007 Kbh. Prak Lægers Laboratorium 1.830,00 

5563 Præc.Ab x 4;P 19.12.2007 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 2.440,00 

9990 Ekspeditionsgebyr 19.12.2007 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 152,00 

9993 Indsendte prøver 19.12.2007 Kbh. Prak.Lægers Laboratorium 21,00 

0120 2. Kons. 19.12.2007 Speciallæge John Arnved 390,45 

0110 1. Kons. 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 547,27 

2201 Cutanprøver 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 237,12 

2206 Lungefkt.us u. rever 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 218,80 

2323 Diffusionskapacitet 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 1.094,00 

0105 E-kommunikation 12.07.2007 Stenlillelægerne 49,68 

0101 Konsultation 26.06.2007 Stenlillelægerne 116,90 
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0101 Konsultation 15.06.2007 Stenlillelægerne 116,90 

0105 E-kommunikation 13.04.2007 Stenlillelægerne 49,68 

0101 Konsultation 20.03.2007 Stenlillelægerne 114,97 

2101 Blodtagning blodåre 20.03.2007 Stenlillelægerne 43,47 

0105 E-kommunikation 08.02.2007 Stenlillelægerne 49,68 

0101 Konsultation 07.02.2007 Stenlillelægerne 114,97 

0105 E-kommunikation 07.02.2007 Stenlillelægerne 49,68 

2102 Udtagning af prøve 07.02.2007 Stenlillelægerne 31,05 

0105 E-kommunikation 05.02.2007 Stenlillelægerne 49,68 

0101 Konsultation 19.09.2006 Stenlillelægerne 113,25 

0101 Konsultation 15.08.2006 Stenlillelægerne 113,25 

0105 E-kommunikation 31.07.2006 Stenlillelægerne 49,68 

0105 E-kommunikation 27.07.2006 Stenlillelægerne 49,68 

0101 Konsultation 01.06.2006 Stenlillelægerne 113,25 

0101 Konsultation 24.05.2006 Stenlillelægerne 113,25 

I alt kr. 32.516,95

Ingen af disse undersøgelser, prøver og lægebesøg havde været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde 
overholdt loven allerede i 2006/2007.

Lægebesøg - Kasper

19-04-2013 - luftvejsinfektion

0101 Konsultation 14.01.2014 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 133,46

0101 Konsultation 21.03.2013 Ninn-Hansen, Rasmussen,& Kierst 132,06

0201 Tlf.Kons. 19.03.2013 Ninn-Hansen, Rasmussen & Kierst 25,86

0501 Tlf.kons.u.bes./kon. 18.03.2013 Lægehuset Stubbekøbing 89,70

0501 Tlf.kons.u.bes./kon. 04.03.2013 Lægerne Lyhne & Trier 113,33

0101 Konsultation 07.12.2012 Ninn-Hansen, Rasmussen & Kierst 132,06

0101 Konsultation 19.11.2012 Ninn-Hansen, Rasmussen & Kierst 132,06

7113 Lungef. v. spirom. 19.11.2012 Ninn-Hansen, Rasmussen & Kierst 111,12

0101 Konsultation 07.11.2012 Ninn-Hansen, Rasmussen & Kierst 132,06

7101 Urin v. stix 07.11.2012 Ninn-Hansen, Rasmussen & Kierst 12,35

0101 Konsultation 30.10.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 132,06

0201 Tlf.Kons. 29.10.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,86
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0101 Konsultation 25.10.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 132,06

7120 C-Reaktivt Protein 25.10.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 61,73

0101 1. Konsultation 22.10.2012 Ørelæge Peter Tingsgaard 219,02

2007 Toneaudiometr 22.10.2012 Ørelæge Peter Tingsgaard 238,24

2020 Und. af hør. v. t/s 22.10.2012 Ørelæge Peter Tingsgaard 119,14

0501 Tlf.kons.u.bes./kon. 02.10.2012 Gundsølægerne 113,33

0501 Tlf.kons.u.bes./kon. 23.08.2012 Læge Peter Elsborg 113,22

0101 Konsultation  5.06.2012 Læge Vagn Bønsager 227,17 

0602 Tlf.kons.m.bes./kon. 05.06.2012 Lægerne, Holbækvej 47,94

0101 Konsultation 22.03.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 130,41 

7109 Svælg-strept.antig.4 22.03.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 48,77

7120 C-Reaktivt Protein 22.03.2012 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 60,96

0101 Konsultation 08.08.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,52

7120 C-Reaktivt Protein 08.08.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 60,55 

0101 Konsultation 03.08.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,52 

7120 C-Reaktivt Protein 03.08.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 60,55
 

0501 Tlf.kons.u.bes./kon. 15.05.2011 Lægehuset i Højby Aps 111,16 

0101 1. Konsultation 14.04.2011 Ørelæge Torsten Johnsen 214,25
 

2020 Und. af hør. v. t/s 14.04.2011 Ørelæge Torsten Johnsen 116,54
 

0101 Konsultation 13.04.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,52
 

0101 Konsultation 07.03.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,40 

0101 Konsultation 21.02.2011 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,40
 

0101 Konsultation 25.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,40
 

7120 C-Reaktivt Protein 25.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 60,49 

0105 E-kommunikation 21.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 50,67 

0201 Tlf.Kons. 20.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,34 

0101 Konsultation 14.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 129,40
 

7120 C-Reaktivt Protein 14.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 60,49
 

0201 Tlf. Konsultation 11.10.2010 Ørelæge Torsten Johnsen 45,33 

0201 Tlf.Kons. 07.10.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,34
 

0101 1. Konsultation 29.09.2010 Ørelæge Torsten Johnsen 213,06
 

2020 Und. af hør. v. t/s 29.09.2010 Ørelæge Torsten Johnsen 115,89
 

0101 Konsultation 22.03.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 128,76
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7109 Svælg-strept.antig.4 22.03.2010 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 48,15
 

0201 Tlf.Kons. 05.11.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 25,21
 

0120 2. Kons. 24.07.2009 Speciallæge John Arnved 412,32
 

5563 Præc.Ab x 4;P 16.06.2009 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2.440,00

9990 Ekspeditionsgebyr 16.06.2009 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 38,00
 

9993 Indsendte prøver 16.06.2009 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 22,00
 

0110 1. Kons. 16.06.2009 Speciallæge John Arnved 577,92 

2206 Lungefkt.us u. rever 16.06.2009 Speciallæge John Arnved 231,05 

0201 Tlf.Kons. 27.02.2009 Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 24,84 

5513 Præc.Ab x 1;P 08.08.2008 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 610,00
 

9990 Ekspeditionsgebyr 08.08.2008 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 38,00
 

9993 Indsendte prøver 08.08.2008 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 21,00
 

0110 1. Kons. 08.08.2008 Speciallæge John Arnved 567,52
 

7103 Blodpr. Exp 1 08.08.2008 Speciallæge John Arnved 11,85 

0501 Tlf.kons.u.bes./kon.
 

06.04.2008 Læge Kåre Stahl Jacobsen 108,87
 

0101 Konsultation 18.01.2008 Jens Gundtoft 117,87
 

0120 2. Kons. 19.12.2007 Speciallæge John Arnved 390,45
 

0110 ALAT;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 11,00
 

0146 Bas.fosfatase;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 12,00
 

0148 Basofilocytter;B 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2,00
 

0199 Creatinin;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 11,00
 

0232 Eosinofilocyt;B 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2,00
 

0286 IgA;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 22,00
 

0292 IgG;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 22,00
 

0293 IgM;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 22,00
 

0349 Lymfocytter;B 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2,00
 

0364 Monocytter;B 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium   2,00

0377 Neutrofilocyt.;B 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2,00
 

0475 Uklassificeret;B 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2,00
 

5001 HusstøvmideD.ptero 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5002 Husstøvmide D.farin 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5003 Katteepitel IgE;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5004 Hesteskæl IgE;P
 

16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
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5005 Hundeskæl IgE;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5027 Eng-rottehale IgE;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5030 Cladosporiu herbari
 

16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5031 Alternaria alternata 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5032 Birk IgE;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5034 Grå bynke IgE;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5269 Skimmelsvam mx1 I 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 130,00 

5513 Præc.Ab x 1;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 610,00
 

5515 Præc.Ab x 2;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 1.220,00
 

5563 Præc.Ab x 4;P 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 2.440,00
 

8810 HEM I 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 30,00
 

9990 Ekspeditionsgebyr 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 114,00
 

9991 For fremmøde i lab. 16.11.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 72,00
 

0110 1. Kons. 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 547,27
 

2201 Cutanprøver 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 237,12
 

2206 Lungefkt.us u. rever
 

12.11.2007 Speciallæge John Arnved 218,80
 

2323 Diffusionskapacitet 12.11.2007 Speciallæge John Arnved 1.094,00
 

0501 Tlf.kons.u.bes./kon.
 

06.10.2007 D. Holmenlund & F. Simonsen 108,87
 

5031 Alternaria alternata 11.07.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 95,00
 

5045 Aspergillus versicol 11.07.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 152,00
 

5113 Mucor racemosu IgE 11.07.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 152,00
 

5541 Cladosporiu cladosp
 

11.07.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 152,00
 

9990 Ekspeditionsgebyr 11.07.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 114,00 

9991 For fremmøde i lab. 11.07.2007 Kbh. Prak. Lægers Laboratorium 72,00
 

0101 Konsultation 26.06.2007 Stenlillelægerne 116,90
 

0101 Konsultation 20.03.2007 Stenlillelægerne 114,97
 

2101 Blodtagning blodåre 20.03.2007 Stenlillelægerne 43,47
 

0102 Senere Konsultation 01.02.2007 Ørelæge Torsten Johnsen 82,37

2020 Und. af hør. v. t/s 01.02.2007 Ørelæge Torsten Johnsen 105,84
 

0101 1. Konsultation 18.01.2007 Ørelæge Torsten Johnsen 194,57
 

0102 Senere Konsultation
 

07.12.2006 Ørelæge Torsten Johnsen 82,37
 

0102 Senere Konsultation 21.11.2006 Ørelæge Torsten Johnsen 82,37

0101 1. Konsultation 07.11.2006 Ørelæge Torsten Johnsen 194,57
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2007 Toneaudiometri 07.11.2006 Ørelæge Torsten Johnsen 211,64
 

2020 Und. af hør. v. t/s 07.11.2006 Ørelæge Torsten Johnsen 105,84
 

0101 Konsultation 06.11.2006 Stenlillelægerne 114,97 

I alt kr. 18.817,45

Ingen af disse undersøgelser, prøver og lægebesøg havde været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde 
overholdt loven allerede i 2006/2007.
 
   
Specialistudredning

Der indgår ikke udgifter til udredning og konsultationer hos lungelæge John Arnved for hverken Kasper eller 
jeg. 

Der er heller ikke opgjort beløb for udredning til Arbejdsmedicinsk klinik og Holbæk Lungeambulatorium.

Udredning John Arved ??? U/K

Udredning John Arved - Kasper ??? U/K

Udredning Arbejdsmedicinsk klinik ??? U/K/B

Udredning Holbæk lungeambulatorium ??? U/K/B

Lungebiopsi Rigshospitalet ??? U/K/B

Samfundsudgiften for såvel hospitalsindlæggelser og lægebesøg er således reelt meget højere.

Ingen af disse udredninger og undersøgelser havde været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde overholdt 
loven allerede i 2006/2007.

Kommunalt medicintilskud

Tilskud ifølge apotek 2.467,35

Disse tilskud havde ikke været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde overholdt loven allerede i 2006/2007.

Statsligt medicintilskud (amt/region)

Tilskud ifølge apotek 5.297,25

  
Apotek Middel Egenbetaling Amt/region Kommune

23-5-08 eformax 10,25 205,90 58,35

12-11-07 symbicort 535,35 69,00

23-9-08 pulairmax 30,80 616,80 174,80

delnil 6,85 258,50 39,10
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19-1-09 delnil 133,95 170,50

pulmicort 241,00 32,25 306,75

4-3-09 oxis 141,50 509,40 180,10

asmanex 61,35 418,45 78,10

27-8-09 plavix 33,80 435,65 43,05

18-8-09 plavix 532,80

simvacop 2,45 32,25 3,20

metropol. 11,20 144,50 14,30

hjertemag. 2,25 29,70 2,95

19-8-09 nitrospray 126,00

11-9-09 grepid 63,25 815,15 80,60

25-11-09 grepid 10,45 135,25 13,40

simvacop 2,90 37,50 3,70

hjertemag. 3,65 47,60 4,75

metropol. 10,75 138,55 13,70

25-1-10 metropol 21,60 122,40

12-3-10 hjertemag. 15,45 60,25

clopido. 18,35 104,05

simvastin 6,85 39,10

metropol. 29,70 122,40

10-6-09 asmanex 100,50 887,30 128,00

22-3-10 imadrax 40,50 60,45

31-5-10 metropol. 9,05 60,70 51,60

6-4-10 pulmicort 55,50 47,40 314,65

19-4-10 metropol. 26,05 60,10 56,20

5-8-10 metymolan 3,50 65,10 18,45

14-10-10 imadrax 39,00 58,65

5-7-10 metomylan 8,25 55,10 46,80

clopido. 133,55

simvastesin 3,45 23,00 19,55

hjertemag. 4,15 53,00 23,65

17-2-11 metroni. 13,55 76,85

amoxic 16,95 96,05

I alt 5.297,25 2.467,35
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Disse tilskud havde ikke været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde overholdt loven allerede i 2006/2007.

Andet offentligt medicintilskud

Plavix Ca. 6.000,00

Dette tilskud havde ikke været aktuelle, hvis udlejere og kommunen havde overholdt loven allerede i 2006/2007.

Samfundet kunne have sparet    
 
Social pension 2006 53.124,00

Social pension 2007 108.660,00

Social pension 2008 130.650,00

Social pension 2009 126.516,00

Social pension 2010 131.052,00

Social pension 2011 135.816,00

Social pension 2012 147.762,00

Social pension 2013 ???

Social pension 2014 ???

Boligydelse 2006 17.820,00

Boligydelse 2007 35.148,00

Boligydelse 2008 37.776,00

Boligydelse 2009 39.060,00

Boligydelse 2010 40.620,00

Boligydelse 2011 41.400,00

Boligydelse 2012  40.838,00
 

Boligydelse 2013 ???

Boligydelse 2014 ???

Hvor længe skal skimmelsagerne vare? ???

I alt kr. 1.086.242,00 + ???

Jeg var godt i gang med at arbejde mig fri af min pension, da skimmelsvamp kom ind i vores liv. Samfundet 
kunne have sparet rigtig mange penge på rigtig mange områder, hvis loven var blevet overholdt og 
erstatningsoversigten giver et indblik i, hvorfor mange mennesker kører ned både fysisk, psykisk, åndeligt, 
sjæleligt, menneskeligt og økonomisk.

Jeg har f.eks. kendskab til en kvinde, som nu er indstillet til førtidspension som følge af posttraumatisk 
stresssyndrom efter hendes skimmelforløb med ”kun” hendes datter. Det viser ret meget om, hvor stressende 
og belastende det er at være skimmelramt og så kan man spørge sig selv, hvad samfundet reelt har sparet ved 
at kigge den anden vej ...
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Min pensionsudbetaling i 2006 er så lav, da jeg igennem flere år fik reguleret min pension ned i takt med min 
stigende omsætning, hvor mit mål er at lægge pensionen op.

En rask lille sammentælling af de mange poster på næste side skal ses med et vist forbehold overfor, at flere 
beløb ikke kan gøres nøjagtigt op, men posterne giver følgende oversigt:
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Private omkostninger ved at være skimmelramt

Samlet oversigt

Erstatning kr.
Post Ikke medregnet ??? er ikke medtaget

Depositum/forudbetalt leje
 

  45.800,00 * note

Leje retur   94.500,00

Rylevænget leje retur 343.633,50

Indbo 334.000,00

Varelager 114.660,00 + ???

Grafisk arbejde ved genoptryk ???

Klinikting 5.000 + ???

Stutteri - seletøj ???

Stutteri - tab 45-55.000,00 + ???

Stutteri - dyrlægeregninger 80.661,22

Stutteri - kørsel/flytninger 6.818,00 + ???

Smed, ekstra foder Lejre, Hallingebjerg 35.882,82 + ???

Stutteri andet 10.317,55 + ???

Stutteri opstaldning 150.562,00 + 12.000 + ???

Tabt arbejdsfortjeneste Tygestrup 281.000,00

Tabt arbejdsfortjeneste Rylevænget ???

Andre tab ???

Kirstine Haugaard tabt arbejdsfortjeneste 11.156,00 + ???

Kirstine Haugaard flytninger 15.194,15

Flytteudgifter Sorøvej – hestehold 1.909,85

Flytteudgifter Sorøvej 3.566,21

Andet Sorøvej 1.518,00
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Forplejning m.m. demonstration 2.040,94

Lagerleje Herringløse                18.600,00

Lagerleje Dianalund  34.687,00

Lagerleje Dianalund andet 3.668,85

Lager rensning ???

Flytninger og telefonflytninger 207,20 + ???

Tidsforbrug ???

Kørsel (kørte kilometer) 136.626,2 + ???

Benzin 152.632,20 + ???

Andre biludgifter    36.189,30(+ 20.000,00 + 35.000,00) + ???

Advokatregninger 84.019,50 + ???

Advokatregninger betalt a/c 7.800,00   

Restbeløb advokater 1.071,00 + ???

Advokatregninger betalt a/c Parsberg  34.920,00

Restbeløb advokat Keld Parsberg 22.735,36

Renter advokat 12.493,58

Betalt af retshjælp/Gjensidige 117.794,32 + ???

Syn og skøn - Teknologisk Institut 97.104.00

Skat 58.275,00

Andre i sagen 11.418,75 

Andet i sagen 19.299,00 + ???

Rengøring 18.615,00 + ???

Udrensning skimmelsvamp 48.000,00

Medicin og diverse 36.095,30 + ???  

Renter, gebyr og rykkergebyrer 43.455,32 + ???

Porto og parkering 1.390,20+ ???

Personskade m.m. ???

Kasper og torterstatning etc. ???

Min tort ???

Midlertidig opgørelse i alt 1.582.963,30 + ???

Parenteserne er ikke medregnet.

* note
På baggrund af fejlbehandlingen i både Næstved Byret og Østre Landsret blev der set igennem fingre med, 
at huslejenævnet gav fradrag for en udokumenteret regning fra udlejere, hvilket er i strid med gældende 
retspraksis.
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Der blev heller aldrig taget stilling til flere kritisable forhold i sagen og fejlbehandlingen indebar, at 
huslejenævnet blev frikendt. Baggrunden er, at det offentlige ikke er glade for sager og/eller anmeldelser imod 
offentlige myndigheder og myndighedspersoner og hermed er der frit slag for myndigheder.

Som en yderligere tort nægtede retten mig muligheden for at fremlægge min dokumentation i hovedsagen 
imod udlejere. Når retten giver et advokatpålæg, udhuler ens retshjælpsdækning og nægter fri proces, selvom 
man opfylder betingelserne for fri proces, så er det måden, retten bremser en sag på, hvilket en advokat har 
oplyst mig om.

Da jeg således ikke kunne fremlægge min dokumentation og heller ikke kunne finde en advokat, blev jeg 
idømt at betale sagsomkostninger til de skadevoldende udlejere af den skimmelramte gård, men det var ikke 
det eneste efterspil.

Farcen fortsætter

Mange tror fejlagtigt, at man bare kan flytte og så er man ude af en skimmelsituation. Sådan er virkeligheden langt 
fra. Den første skimmelbolig trak spor ind i den næste bolig og havde en masse økonomiske følgevirkninger, 
som først slap i 2013/2014, hvor vi flyttede til Sorøvej. Til gengæld tog nogle andre konsekvenser over og 
sporene og konsekvenserne fra de to skimmelboliger fulgte med ind i den nye bolig.

Udlejer Lars og Steen Møller fra Tygestrupvej blev tildelt følgende af retten i Næstved:

Sagsomkostninger kr. 15.000,00

Procesrente 663,00

I alt kr. 15.663,00
    

Efterregning fra Sorø boligselskab

”Misligeholdelse” 31.165,16

Husleje etc. 26.585,86

I alt kr. 57.751,02

Michael Dall fra Sorøvej

Påkravsgebyr 273,00

Takstmæssigt inkassosalær 3.062,50

Regning for Michael Dalls egen sabotage og dårligt fungerende fyr 4.393,75

Snydt for kr. 8.500,00

I alt kr. 16.229,25

Advokat Keld Parsberg

Restkrav 71.226,49
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Krav fra Teknologisk Institut for en kritisabel syn- og skønsrapport  kr. 

I alt kr. 97.104.00

Som det tegner nu, kan jeg lægge kr. 257.973,76 til de skrabede kr. 1.582.963,30 fra de private omkostninger 
ved at være skimmelramt, hvor ikke alt er talt med. Det giver et samlet beløb på 1.840.937,06 og så forstår 
man måske bedre, hvorfor man bliver så ødelagt på mange planer af at være skimmelramt. Der skal en god 
psyke og et godt helbred til.

På nuværende tidspunkt er det endda endnu uklart, hvad der ellers følger med og dukker op.

Mine problemer med min tredje udlejer Michael Dall er en konsekvens af, at Sorø kommune gav afslag på 
hjælp til flytning, indskud og depositum. Der er ingen tvivl om, at problemerne aldrig var opstået, hvis indskud 
og depositum havde været på plads, men når man lige har demonstreret imod en kommune og dennes lovbrud, 
så er man ikke så populær og skal chikaneres mest muligt.

I begyndelsen var min nye udlejer ekstremt flink og rar og hvis han ikke havde været så hjælpsom, så havde vi 
stadig været indfanget i en skimmelramt bolig, hvor prøver viste, at der var helbredsskadelig skimmelsvamp, 
som hverken boligselskabet eller kommunen ville undersøge, selvom loven påbyder det. Bøgerne ”Skimmelramt 
- sagen imod kommunen” og ”Skimmelramt - sagen imod boligselskabet” taler deres helt eget sprog om en 
række forsømmelser som perler på en snor.

Med min nye udlejers uhørte goodwill lod han os flytte ind uden depositum og indskud, hvortil skal nævnes, 
at jeg via udlejers tidligere lejere skulle have haft overført kr. 8.500,00 for et temmelig stort rengørings- og 
oprydningsarbejde efter dem. På grund af problemer blev dette beløb dog aldrig overført.

Jeg ved ikke, hvad der gik galt, for der kan være flere muligheder.

1. Min udlejers tidligere lejere stak af midt i det hele, hvorfor udlejer kan være blevet nervøs for hans depositum.
2. I december 2013 havde jeg et telefonmøde med retten, som gerne ville vide, hvor jeg var flyttet hen.
3. Min udlejer klinkede skår med sin eks, som tidligere havde givet udtryk for, at hun gerne ville herud og bo.
4. Myndigheder kan have lagt pres på ham.
5. Manglende underskrevet lejekontrakt.
6. Uforudsete udgifter.
7. Salgstrick.
8. Frygt for skimmelsmitte

Efter en totalt fysisk og psykisk opslidende og meget omstændelig skimmelflytning af en tung og omfangsrig 
privat bolig, to boglagre, en klinik, et kontor og undervisningsrum og et stutteri havde vi dårligt fået flytningen 
ud af kroppen, før vi blev bedt om at flytte.

Flytningen var et mareridt, opholdet var et mareridt og intet fungerede. Fyret fungerede ikke som oplyst og 
havde et enormt forbrug, selvom det var plusgrader. Foldene og områderne var ikke anvendelige på grund af 
mudder og med to skadede heste betød det mange ugers indelukke i den meget lidt optimale stald. Det var 
et mareridt at passe hestene, da det næsten var umuligt at komme rundt med foder og trillebøre i de våde og 
kviksandsmudrede folde foruden at det var en tung belastning for trætte flyttearme, som også skulle forholde 
sig til hovedrengøring to steder samtidig.

Da vi ikke flyttede af den simple årsag, at vi hverken havde et sted at flytte hen endsige kræfter eller økonomi 
til en flytning, fik jeg gentagne ubehagelige trusler, som først stoppede, da jeg sagde, jeg ville politianmelde 
det, hvis truslerne fortsatte.
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Da vi stadig ikke flyttede, resulterede det i en klippet ledning til træpillefyret. Da det heller ikke virkede efter 
hensigten, blev grovere midler sat i værk og min højdrægtige hoppe fik en bestilt knivskade lige under knæet, 
hvor det er umuligt at lægge en forbinding, der holder. Udover at være ualmindeligt ondskabsfuldt så var det 
direkte modbydeligt, at hoppen kun havde mulighed for at gå i løsdrift med knædybt mudder med infektion 
til følge.

Chikanen fortsatte, da udlejer dels satte advokat på sagen, som totalt ignorerede den dokumentation, jeg gav 
ham. Udlejer medvirkede til, at jeg blev snydt for kr. 8.500,00 fra tidligere lejere, hvor udlejer havde lovet at 
sikre mit tilgodehavende, hvor det var aftalt, at beløbet skulle gå til et aconto bidrag til depositum, så udlejer 
alligevel havde fået lidt betaling og oven i hatten fik jeg regningen for udlejers egen sabotage af træpillefyret, 
som i forvejen var dårligt fungerende. Til sidst bestilte udlejer og advokaten en fogedforretning, som skulle 
behandles i retten, hvor en del fejlbehandlinger havde fundet sted.

Min største ”fejl” har været, at jeg tillod mig at gøre et forsøg på at rejse mig af min førtidspension og kom i 
klemme på to udlejere, hvoraf den ene arbejder i retten samt i kløerne på en uasnvarlig kommune hvis jurist 
havde arbejdet i Staltsforvaltningen, som skulle føre tilsyn. Siden da har en række myndigheder kigget på 
sagen og jo længere tid en sag har varet og flere instanser har været inde over, jo sværere er det at erkende, 
at der er sket fejl og det er bl.a. en af årsagerne til, at også retten har så travlt med at bremse min sag, for den 
vil åbne op for en masse andre, som ligeledes kan kræve store erstatninger og det har samfundet ”ikke råd 
til” - det er ”billigere” at lade den enkelte borger og familie betale for slendrian, lovbrud, forsømmelser og og 
kassetænkning.

Lad os kigge på sammentællingen af de samfundsmæssige udgifter ved at vende det blinde øje til 
skimmelproblematikken alene i vores situation.
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Hvad har det kostet samfundet 

Samlet oversigt over samfundsmæssige konsekvenser

Underskud virksomhed (599.416,00)  151.531,00 + ???  

Negativ moms 119.933,00 (143.019,00) + ???

Indlæggelser 158.028,00

Lægebesøg 32.516,95

Lægebesøg Kasper 18.817,45

Specialistudredning ???

Kommunalt medicintilskud 2.467,35

Statsligt medicintilskud 5.297,25

Andet offentligt medicintilskud Ca. 6.000,00

Samfundet kunne have sparet (pension m.m.) 1.086.242,00 + ???

Brugte mandetimer m.m. ???

Min tabte arbejdsfortjeneste ???

I alt kr. 1.580.833,00 + ???
 
Dette regnestykke er kun en enkelt skimmelsituation og der er ufatteligt mange andre skimmelramte. Der er 
derudover fortsat en række poster, som ikke er opgjort og dertil en masse indirekte udgifter såsom:

Udlejeres udgifter til skimmelundersøgelser på gården
Skimmelbehandling
Renovering
Advokatudgifter 
Porto

Boligselskabets skimmelundersøgelser
Skimmelbehandling
Renovering
Advokatudgifter
Andre lønninger
Tidsforbrug
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(Lægen)
Embedslægen
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Forsikringsselskabet/Retshjælpsdækningen
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Sorø kommune
Løn til jurister
Løn til byggesagkyndig
Løn til diverse medarbejdere
Husleje
Lys
Varme

Statsforvaltningen. Tilsynet
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Statsforvaltningen, det sociale nævn
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Ankestyrelsen
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Retten
Advokater
Fogeder 

Politiet
Rigspolitiet
Politiadvokat
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Statsadvokat

Politiet
Demonstrationen

Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Rigspolitiet
Politiadvokat
Statsadvokat

Velfærdsministeriet
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Indenrigsministeriet
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Indenrigs- og økonomiministeriet
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Ombudsmanden
Husleje
Lys
Varme
Lønninger

Skat
Husleje
Lys
Varme
Lønninger
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Arbejdsskadestyrelsen etc., etc., etc.

Jo - skimmelsvamp og skimmelsager er et dyrt og bekosteligt bekendtskab på mange planer, på mange områder 
og for mange mennesker både direkte og indirekte. 

Når man kigger på tallene fra erstatningsoversigten, er der ikke noget at sige til, at alle kigger den anden vej, 
men det ændrer ikke på det faktum, at det primært er min søn og jeg, der indtil videre har betalt regningen for 
andres uansvarlighed og lovbrud i vores skimmelsager.

Når man så ved, at vores sager langt fra er enkeltstående, så er det rigtig mange penge og ressourcer, der 
går tabt og som kunne finde langt større og bedre anvendelse - især i disse tider. Det er moralsk og etisk 
forkasteligt, at det overhovedet kan komme så vidt i et såkaldt ”velfærds- og retssamfund” med en umiddelbart 
veludviklet medmenneskelighed og et politisk styre, der lovgiver for snart enhver prut, der bliver slået forkert. 
Der bliver dog ikke slået ned på lovbrud og de områder hvor det virkelig batter og de steder hvor myndigheder 
er involveret. I det ligger der også, at loven ikke er lige for alle.

Jeg vil uden tøven eller blusen sige, at Danmark ikke er bleg for at udøve psykisk, åndelig og sjælelig tortur, 
når det gælder skimmelramte. Status pt. er, at samtlige myndighedspersoner kigger den anden vej alene ud fra 
erstatningskravets størrelse. Disse personer ved godt, hvad de åbner op for, hvis de giver mig medhold, så det 
er en anden facet i at kigge den anden vej og det er en af grundene til, at det er gået så galt i vores tilfælde og 
mig bekendt har strudseteknik aldrig løst noget. Der er virkelig brug for ændringer og et ”sprog”, som selv 
myndigheder og udlejere kan forstå og vil respektere og det er desværre kun et ordentligt økonomisk smæk, 
der kan ruske dem ud af deres skjul. Jeg ved derfor godt, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var dommer ...
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Statistik

Skimmelproblematikken

Nu har jeg listet en masse poster, tab og følgevirkninger, som har været en konsekvens af lovbrud, tilsynssvigt 
m.m., men hvad gemmer der sig bag den manglende vilje til at tage tyren ved hornet? Er det ikke bare 
nemmere at renovere de dårlige boliger? Og hvad koster det egentlig at renovere og hvor mange boliger drejer 
det sig om?

For det første er det dyrt at renovere. Teknologisk Institut har været ude med et forsigtigt bud på, at cirka hver 
ottende bolig er skimmelramt. Det er min opfattelse, at det drejer sig om et højere tal, men lad os bare tage 
udgangspunkt i tallet fra Teknologisk.

I Danmark var der i 2005 ifølge Danmarks statistik 2,63 millioner boliger. Det giver følgende regnestykke:
 
2.630.000 x 8 / 100 = 210.400 skimmelramte boliger.

En renovering af en bolig løber hurtigt op i 100.000 kr. eller langt mere, hvilket giver dette regnestykke:

210.400 x 100.000 = 21.040.000.000
 
Nu når man ikke langt for 100.000 kr., da bare en istandsættelse kan ligge imellem 25-50.000 kr. Dertil skal 
lægges flytteudgifter, rensning af indbo, nyt indbo, indskud, depositum etc.

Hvis vi laver det samme regnestykke med 150.000 kr., ser det sådan ud:

210.400 x 150.000 = 31.560.000.000

Tager man samme regnestykke med 300.000 kr., fordeler det sig således:

210.400 x 300.000 = 63.120.000.000

Laver vi et hop op til 500.000 kr., ser det sådan ud:

210.400 x 500.000 = 105.200.000.000

Og med en lille rund million, giver det:

210.400 x 1.000.000 = 210.400.000.000

På et tidspunkt talte jeg med en kvinde, som havde boet i flere skimmelramte boliger og hun havde talt med 
en fra en kommune, som rent ud af posen havde fortalt hende, at man slet ikke havde råd til at renovere alle 
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de skimmelramte boliger, da det ville koste 3-4 gange nationalproduktet. Derfor vender man mange steder 
skimmelramte ryggen, men denne bog er et vidnesbyrd om, hvad der så sker.

Ifølge http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/14849/dkital.pdf var Danmarks BNP 1.743 mia. kr. i 2010. 
Ganget med 3 er det 5.229 milliarder, det vil koste at renovere samtlige skimmelramte bygninger i Danmark.

Når der ifølge denne artikel http://www.business.dk/bolig/stor-uenighed-om-pulje-til-renovering kun er afsat 
1,5 milliard i 2009, så forslår det ingen steder.

Der er igennem årene kommet mere fokus på skimmelproblematikken og på https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=143536 er der stillet følgende forslag:

Fremsat den 9. oktober 2012 af Birgitte Josefsen (V), Louise Schack Elholm (V) og Mai Henriksen (KF)

Forslag til folketingsbeslutning

om

en pulje til nedrivning og renovering i landdistriktskommunerne

Folketinget opfordrer regeringen til at genindføre en pulje på 100 mio. kr. til opprioritering af det fysiske miljø 
i landdistriktskommunerne. Puljen skal give økonomisk støtte til kommuner, der vil fjerne tomme, misligholdte 
og faldefærdige bygninger, så kommunerne kan genskabe et mere attraktivt lokalmiljø for borgerne.

Bemærkninger til forslaget

Det skal være attraktivt at bo i alle dele af landet. I nogle dele af landet påvirkes bosætningen imidlertid 
negativt af eksempler på stærkt misligholdte huse. Derudover opkøber boligspekulanter de misligholdte huse 
til en lav pris og lejer dem ud til overpris til folk, der mangler en billig bolig.

På den baggrund blev der i 2010 afsat en pulje på 150 mio. kr. til kommunerne for at styrke bosætningen 
i landdistrikterne ved at nedrive eller renovere misligholdte bygninger og boliger. I 2011 blev der afsat 
yderligere 100 mio. kr.

Puljen har været en stor succes. En evaluering af puljen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, jf. ULØ 
alm. del – bilag 211, folketingsåret 2011-12, viser, at ca. 3.500 bygninger er revet ned, og at 1.325 bygninger 
er blevet renoveret. Evalueringen viser også, at ca. en fjerdedel af kommunerne har opnået positive resultater 
i forhold til at forebygge og afhjælpe »social forplumring«. Det er særlig sket, ved at kommunerne har fjernet 
udlejningsboliger, der er uegnede til beboelse.

Puljen har også skabt arbejdspladser og vækst i landdistriktskommunerne, da det er lokale entreprenører, der 
har udført arbejdet.

Derfor er der i kommunerne stor tilfredshed med puljen, og mange borgmestre – bl.a. borgmester Stig 
Vestergaard, Lolland Kommune, og borgmester Hans Christian Maarup, Mariagerfjord Kommune – har 
kritiseret SRSF-regeringens beslutning om ikke at forlænge puljen.

Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslår med beslutningsforslaget at genindføre en pulje på 100 mio. 
kr., og at ordningen indrettes efter den model, der blev etableret med finansloven for 2010 og videreført med 
aftaler om finansloven for 2011.

Nu er det ikke kun private hjem, der er ramt. Offentlige bygninger og skoler er også ramt af skimmelsvamp og 
jeg har ikke medtaget disse bygninger i dette regnskab. Man skal også tænke på, at antallet af boliger kan være 



106

højere, ligesom at de forskellige renoveringer løber op i forskellige beløb, afhængig af hvilken type renovering 
der er brug for.

Når man ser på, hvad det har kostet min søn og jeg tillige med de listede samfundsudgifter i erstatningsoversigten, 
så ville det helt klart have været langt billigere for samtlige involverede, at man tilbage i 2006 havde ofret de 
få basseører, i forhold til den enorme regning hele forløbet er kommet op på.

Jeg håber, at jeg med denne bog har fået anskueliggjort, at det hverken menneskeligt, socialt eller 
samfundsmæssigt kan svare sig at gå over åen efter vand med hullede spande.

Der er også en spirituel tilgang til problematikken, som jeg ikke vil komme nærmere ind på i denne bog. Jeg 
håber, at du vil sende en kærlig tanke og energi til skimmelramte og være med til at støtte mig i at hjælpe enten 
skimmelramte eller nogle af de andre gode formål, jeg også støtter på forskellig vis.

Jeg håber i hvert fald, at jeg har bragt lidt lys over problematikken og givet mit bidrag til at anskueliggøre, 
at der er behov for ændringer, som tilgodeser helheden på en anden, en bedre og mere hensigtsmæssig måde, 
hvor man ikke går over åen efter vand med hullede spande til stor skade for helheden.

Kærligst

Tinamaria

Med lov skal land bygges

Hvis du har købt denne bog og ønsker en gratis opdatering, når en sådan foreligger, skal du tilmelde dig på 
hjemmesidens formular på http://www.vindingforlag.dk. 

Du bliver ikke automatisk tilmeldt noget nyhedsbrev - dette skal særskilt tilvælges.
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Bøger m.m. 

Andre bøger af forfatteren

Dansk Feng Shui i praksis
Indre Feng Shui

Indre Feng Shui - Dagbog 1
Indre Feng Shui - Dagbog 2
Indre Feng Shui - Dagbog 3

Kaspers Perler
Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst

Skimmelramt - hvad nu?
Meditationsbilleder

E-bøger fra forfatteren

Indre Feng Shui - Dagbog 1
Indre Feng Shui - Dagbog 2
Indre Feng Shui - Dagbog 3
Indre Feng Shui - Dagbog 4

Kaspers Perler
Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst

Meditationsbilleder
Pletskud

Bøger og e-bøger undervejs

Dansk Feng Shui i praksis
Indre Feng Shui - Dagbog  5
Indre Feng Shui - Dagbog  6
Indre Feng Shui - Dagbog  7
Indre Feng Shui - Dagbog  8
Indre Feng Shui - Dagbog  9
Indre Feng Shui - Dagbog 10
Indre Feng Shui - Dagbog 11
Indre Feng Shui - Dagbog 12
Indre Feng Shui - Dagbog 13
Indre Feng Shui - Dagbog 14
Indre Feng Shui - Dagbog 15
Indre Feng Shui - Dagbog 16
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Indre Feng Shui - Dagbog 17
Indre Feng Shui - Dagbog 18
Feng Shui - Fup eller fakta?

Når sandheden skal frem - bind 1
Når sandheden skal frem - bind 2
Når sandheden skal frem - bind 3
Når sandheden skal frem - bind 4
Når sandheden skal frem - bind 5
Når sandheden skal frem - bind 6
Når sandheden skal frem - bind 7
Når sandheden skal frem - bind 8
Når sandheden skal frem - bind 9

Når sandheden skal frem - samlet bind
Mine politiske holdninger

Feng Shui smykker 
Feng Shui huse
Feng Shui haver
Feng Shui gårde

Feng Shui - tips og tricks
Feng Shui - fup eller fakta

Smuk Feng Shui
Kreativ Feng Shui

Feng Shui Mad
Feng Shui Slotte og Herregårde

Skimmelramt - ejere og lejere fortæller - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte 
Skimmelramt - hvad siger eksperterne? - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte 

Skimmelramt - rapporten til Huslejenævnet
Skimmelramt - rapporten til et svigtende Tilsyn

Skimmelramt - beretningen til dommeren 
Skimmelramt - bilagene til dommeren

Skimmelramt - det andet svigt fra Tilsynet
Skimmelramt - en redegørelse til Skat 

Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat 
Skimmelramt - ordene fra Skatteankenævnet og Landsskatteretten 

Skimmelramt - en genial eller bindegal demonstration?
Skimmelramt - Danmark - en politistat?

Skimmelramt - i demokratiets navn
Skimmelramt - sagen imod udlejere

Skimmelramt - sagen mod boligselskabet
Skimmelramt - sagen mod kommunen

Skimmelramt - ministeriers blåstempling af lovbrud
Skimmelramt - henvendelsen til den nye borgmester

Skimmelramt - henvendelsen til den nye justitsminister
Skimmelramt - rettens tale

Skimmelramt - hvad siger lægerne?
Skimmelramt - sagen i Arbejdsskadestyrelsen

Skimmelramt - sagen i Advokatnævnet og retten
Skimmelramt - den anden sag i Advokatnævnet og retten

Skimmelramt - henvendelserne til retspræsidenten
Skimmelramt - sagen i Huslejenævnet
Skimmelramt - følge- og fogedsagerne

Skimmelramt - sagen imod Scandinavian Book
Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til skønsrapporten 
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Skimmelramt - sagen hos ombudsmanden
Skimmelramt - sagen i Ankestyrelsen

Skimmelramt - sagsforløbet hos Menneskerettighedsdomstolen
Skimmelramt - det samlede forløb
Skimmelramt - hvad siger loven?
Skimmelramt - hvad koster det? 

Skimmelramt - hvad koster det? - dommerversionen
Skimmelramt - artikler & links

Skimmelramt - 2008 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2009 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2010 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2011 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2012 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2013 og dagbøgerne
Skimmelramt - 2014 og dagbøgerne

Facewisebook - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skaderamte dyr 
Facewisebook - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook I - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe hjerteramte børn og unge
Facewisebook I - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook II - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe kræftramte børn og unge
Facewisebook II - dansk-engelsk oversættelse 

Facewisebook III - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe scleroseramte børn og unge
Facewisebook III - dansk-engelsk oversættelse 

Facewisebook IV - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe julemærkehjemmet
Facewisebook IV- dansk-engelsk oversættelse 

Facewisebook V - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe psykisk syge
Facewisebook V - dansk-engelsk oversættelse 

Facewisebook VI - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe dyr i nød 
Facewisebook VI - dansk-engelsk oversættelse 

Facewisebook VII - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe hjemløse
Facewisebook VII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook VIII - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe unge med særligt behov
Facewisebook VIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook IX - Bogens overskud går ubeskåret til at særlige ansøgninger 
Facewisebook IX - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook X - Bogens overskud går ubeskåret til Mødrehjælpen
Facewisebook X - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XI - Bogens overskud går ubeskåret til at særlige ansøgninger
Facewisebook XI - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XII  - Bogens overskud går ubeskåret til stressramte
Facewisebook XII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XIII - Bogens overskud går ubeskåret til særligt sensitive
Facewisebook XIII - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XIV - Bogens overskud går ubeskåret til spiseforstyrrelser
Facewisebook XIV - dansk-engelsk oversættelse

Facewisebook XV - Bogens overskud går ubeskåret til Toften i Slagelse
Facewisebook XV - dansk-engelsk oversættelse

Beautyface - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe heste i nød 
Beautyface I - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe Inges Kattehjem 

Funnyface - Bogens overskud går ubeskåret til hospitalsklovne 
Aniface - Bogens overskud går ubeskåret til dyrevelfærd og værdigt trængende 

The Beauty of Nature - Bogens overskud går ubeskåret til naturbeskyttelse 
Facewisebook Blå - Bogens overskud går ubeskåret til miljøtiltag
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Facewisebook Grøn - Bogens overskud går ubeskåret til julekurve
Facewisebook Gul - Bogens overskud går ubeskåret til prisuddelinger

Facewisebook Rød - Bogens overskud går ubeskåret til depressionsramte
Facewisebook Lilla - Bogens overskud går ubeskåret til voldsramte

Facewisebook Pink - Bogens overskud går ubeskåret til overgrebsramte
Facewisebook Turkis - Bogens overskud går ubeskåret til gigtramte

Facewisebook Grå - Bogens overskud går ubeskåret til særlige forhold
Vindings 365 

Vindings 365 I
Vindings 365 II 
Vindings 365 III 
Vindings 365 IV 
Vindings 365 V
Vindings 365 VI
Vindings 365 VII
Vindings 365 VIII
Vindings 365 IX
Vindings 365 X
Vindings 365 XI
Vindings 365 XII
Vindings 365 XIII
Vindings 365 XIV
Vindings 365 XV

Fugl Føniks princippet
Fra føl til hingst
Himlens børn 

At stå i sit eget lys
Stemningsbilleder

I rettens navn

Kommende lydbog

Lydbilleder
Musikvideoer

Kommende lydbog

Dansk Feng Shui i praksis

Film fra forfatteren

Et værdigt hingsteliv - en uhørt foling

Film undervejs fra forfatteren

Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst
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CD fra forfatteren

Feng Shui Stemninger

CD undervejs fra forfatteren

Angelheart
Heavenly

Unfold (my heart)
Heaven´s door 

Intuitive
New Life 

Open Heart
Freedom

Andet fra forfatteren

Feng Shui kort

Engelske e-bøger fra forfatteren

Meditation Pictures
Heartfelt Pictures

Engelske bøger og e-bøger undervejs fra forfatteren

Danish Feng Shui in practice
Inner Feng Shui

Feng Shui Jewelry
Feng Shui Houses
Feng Shui Farms

Feng Shui - tips and tricks
Feng Shui Boloney
Beautiful Feng Shui
Creative Feng Shui

Feng Shui Food
Feng Shui Castles and Manors

From foal to stallion
Inner Feng Shui - Diary 1
Inner Feng Shui - Diary 2
Inner Feng Shui - Diary 3
Inner Feng Shui - Diary 4
Inner Feng Shui - Diary 5 
Inner Feng Shui - Diary 6
Inner Feng Shui - Diary 7
Inner Feng Shui - Diary 8
Inner Feng Shui - Diary 9
Inner Feng Shui - Diary 10
Inner Feng Shui - Diary 11
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Inner Feng Shui - Diary 12
Inner Feng Shui - Diary 13
Inner Feng Shui - Diary 14
Inner Feng Shui - Diary 15
Inner Feng Shui - Diary 16
Inner Feng Shui - Diary 17
Inner Feng Shui - Diary 18

Kommende engelske film

A Worthy Stallion Life - an unprecedented foaling
A Worthy Stallion Life - a life as stoodstallion

 

Kommende engelske kort

Feng Shui Cards

 
Kommende cd 

Angelheart
Heavenly

Unfold (my heart) 
Heaven´s door

Intuitive
New Life 

Open Heart
Freedom

Kommende engelsk lydbog

Danish Feng Shui in practice

Kommende engelsk lydbog

Sound Pictures 
Music Videos

Andet

Feng Shui konsultationer, kurser, uddannelse, workshop og foredrag - se mere på www.danskfengshui.dk eller 
www.vindingforlag.dk.

Foredrag om hingste, bedækning med Millton eller lejlighedsvis salg af føl - ring på 40 91 20 93 eller mail til 
tinamaria@danskfengshui.dk.
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Om Vinding Forlag

Vinding Forlag er stiftet til minde om min afdøde far Aage Vinding, som var bogbinder af profession. Forlaget 
er ligeledes stiftet til ære for min mor Liszie Jonna Vinding og min søn Kasper Tej Vinding.

Om Forlaget T. Vinding 

I december 2012 blev Vinding Forlag udvidet med Forlaget T. Vinding, som står for den musiske del af 
forlagsvirksomheden.

Vindings Crowdfunding 

Vindings Crowdfunding blev stiftet i forbindelse med bogserien Facewisebook og andre bøger i denne genre. 
Målet er at indsamle midler til forskellige godgørende formål. Vinding Forlag donerer samtlige indtægter i 
omtalte bogserie og støtter forskellige danske formål og andre værdigt trængende.

Kontakt

Mobil 40 91 20 93
 tinamaria@vindingforlag.dk

Websider

www.vindingforlag.dk
www.danskfengshui.dk

www.ansigtszoneterapi.dk
www.terapihest.dk

Nyhedsbrev

Det er muligt at tilmelde sig nyhedsbrev på www.vindingforlag.dk, hvis man gerne vil orienteres om nye 
bogudgivelser, kursusstart, foredrag etc.
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vinding forlag

åbn øjnene og se hvad det koster

Stop meningsløsheden og overgrebene

Gør det rigtige i helhedens interesse

Sæt en stopper for meningsløse lidelser

Skab jobs og nedbring udgifter

Værn om den enkelte borger

Få tilfold igen

Skimmelramt - hvad koster det?

dommerversionen


