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Retningslinier for uddeling af midler i boet efter Tove Markus – behandling og vacci-
nering af mindre kæledyr for mindre eller dårligt bemidlede borgere – Lolland Kom-
mune 
 
 
 
 
 
Følgende retningslinier er gældende for uddeling af midler fra Lolland Kommunes særskilte 
konto til hjælp til dyrlægebehandling og vaccination: 
 
 
§ 1 – bopæl/hjemsted: 

Det er alene borgere med bopæl i Lolland Kommune, der kan søge, hvorfor der sammen 
med ansøgning skal vedlægges/vedhæftes billed-id og kopi af sygesikringsbevis eller anden 
bopælsdokumentation. 
 
 
§ 2 – dokumentation for udgift eller kommende udgift: 

I forbindelse med ansøgningen skal der vedlægges overslag fra dyrlæge eller faktura fra 
dyrlæge, der dokumenterer hvilken behandling, der er sket eller skal ske, og beløbets stør-
relse. 
 
 
§ 3 – økonomiske betingelser: 

Som det fremgår af afdødes testamente er det alene mindre eller dårligt bemidlede borgere, 
der kan ansøge. Derfor skal der i forbindelse med ansøgning vedlægges årsopgørelse for 
indkomståret 2 år forud for ansøgningstidspunktet fra ansøger samt ægtefælle/samlever. 
Der skal endvidere gives oplysning om antal af hjemmeboende børn under 18 år, som i 
væsentlig grad forsørges af ansøger eller ægtefælle/samlever. Hvis den aktuelle indkomst 
er væsentlig lavere end i forhold til årsopgørelserne, hvilket vil være ca. 15% lavere, kan der 
ses bort fra årsopgørelsen, og den aktuelle indkomst kan lægges til grund, og i dette tilfælde 
skal aktuelle indkomstoplysninger fremlægges. 
 
Udgangspunktet for hvorvidt ansøger er berettiget til tilskud, vil som udgangspunkt være de 
indtægtsgrænser, der gælder for fri proces, der løbende reguleres, hvilket i 2020 for ægte-
fæller/samlevende er kr. 427.000 og enlige kr. 336.000, med fradrag pr. barn kr. 58.000. 
 
Ovennævnte beløb er personlig indkomst med tillæg af eventuel positiv kapitalindkomst. 

 



Side 2 

 

Ansøger har ikke et retskrav såfremt indtægtsgrænserne er opfyldt, idet det i hver eneste 
sag beror på en skønsmæssig afgørelse om tilskud kan ydes. 
 
Afslag kan ikke påklages. 
 
 
§ 4 – oplysning om kæledyrs art og race m.v.: 

I forbindelse med ansøgning skal der gives udførlige oplysninger om hvilken type kæledyr, 
der er tale om, racen og størrelsen (vægt). 
 
 
§ 5 – betaling af tilskud: 

I forbindelse med ansøgning skal der oplyses hvilket kontonummer, der vil skulle udbetales 
til – hvilket typisk vil være dyrlægens -, medmindre betaling for ydelsen allerede er sket. 
 
 
 
§ 6 – tro og love-erklæring: 

I forbindelse med ansøgning skal ansøgeren erklære på tro og love, at de anførte oplysnin-
ger er rigtige. 
 
Ansøgning vil skulle kunne fremsendes pr. mail til: info@torveadvokaterne.dk, hvorefter der 
vil blive truffet afgørelse, medmindre det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysnin-
ger. 
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