
16. november 2018 

 

J.nr. 18-38413 

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

 

  

 

 

 

Faxe Kommune 

Frederiksgade 9Rådhuset 

4690 Haslev  

 

 

Henvendelser fra Helge Kristian Bülow 

 
Vi kan til orientering oplyse, at Ankestyrelsen i dag har sendt vedlagte 

brev til Helge Kristian Bülow. 

 

Venlig hilsen 

 

Signe Pinnerup Mathiesen 
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Helge Kristian Bülow 

Tjærebyvej 15 
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Dine henvendelser vedrørende Faxe Kommune 

 
Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner har modtaget dine 

henvendelser af 28. maj, 5. juni, 12. juni, 15. juni, 18. juni, 19. juni, 20. 

juni, 25. juni, 1. juli, 26. juli, 11. september, 17. september, 22. 

september, 16. oktober, 17. oktober, 24. oktober, 25. oktober, 29. 

oktober og 7. november 2018 med bilag.  

 

Ovennævnte henvendelser fra dig er sendt til blandt andet Faxe 

Kommunes borgmester, Folketingets Ombudsmand, Skatteministeriet, 

Retten i Næstved, Procesbevillingsnævnet, Højesteret, Politiet, 

Rigsadvokaten, Justitsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og 

Ankestyrelsen.  

 

Dine henvendelser vedrører blandt økonomiske krav mellem dig og Faxe 

Kommune, herunder udlægssager samt anmodning om tvangsauktion, 

som ifølge sagens oplysninger er (eller har været) under behandling ved 

domstolene.  

 

Du har blandt andet anført, at ”nærværende indgives til: Tilsynet med 

Kommunerne (ankestyrelsen), samt Ombudsmanden, med henblik på, at 

nævnte institutioner forklarer forvaltningen i Faxe kommune, at den 

beskrevne uvane med tilsidesat lovgivning gennem flere år, skal 

standses, og forklares på en sådan måde, at selv en kommunale ledelse 

er i stand til at forstå nødvendigheden af kontrol.” 

 

Vi har gennemgået dine henvendelser med bilag og har besluttet ikke at 

rejse en tilsynssag. 

 

Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens § 48 tilsyn med, at 

kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige 

myndigheder. Det er derfor ikke alle love, Ankestyrelsen fører tilsyn 

med, at kommunerne overholder.  
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Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 48, stk. 3, at Ankestyrelsen 

ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder 

kan tage stilling til den pågældende sag. 

 

Ankestyrelsen er endvidere afskåret fra at behandle konkrete sager om 

kommunale dispositioner eller undladelser, når dette har været 

behandlet ved domstolene.  

 

Ankestyrelsen beslutter efter kommunestyrelseslovens § 48 a, om der er 

tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.  

 

Vi skal i den forbindelse vurdere, om sagen er generelt egnet til at 

understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi 

skal herved bl.a. lægge vægt på, om det vil have væsentlig betydning, 

hvis vi som statens tilsyn med kommuner og regioner vælger at tage 

sagen op til behandling.  

 

Vi har vurderet, at der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag på 

baggrund af dine henvendelser. Vi foretager derfor ikke yderligere. 

 

Det bemærkes, at Ankestyrelsen ikke har kompetence til tage stilling til 

de anførte klagepunkter, der har været under behandling ved 

domstolene.  

 

Kopi af dette brev er sendt til Faxe Kommune til orientering. 

 

Venlig hilsen 

 

Signe Pinnerup Mathiesen 

 

 

 


