
Til: Borgmesteren og Formanden for Teknik- og Miljøudvalget

Emne: Notat til opfølgning på standsning af udvalgsbehandlingen af punkt 87. på Teknik og Miljø 
Udvalgsmødet d. 29-05-2019.
 
I henhold til forretningsorden for TMU fremsender jeg her min motivation for at standse 
udvalgsbehandlingen af punkt 87 på TMU møder d. 29-05-2019: Status på spildevand i det åbne 
land.
 
I sagsfremstillingen kom det frem, at forvaltningen kun på 19 af 33 sporstof undersøgte 
ejendomme umiddelbart kunne opretholde de udstedte påbud.
 
Dette resultat bekræfter min bekymring i, at man ikke kan udstede påbud ved at sidde ved et 
skrivebord og foretage en brevfletning over ejendomme med afløbskode 31 i BBR og det forhold 
at ejendommen ligger i et renseklasse-opland.  Renseklasse-oplandet er et geografisk område hvor 
det KAN være nødvendigt at udstede påbud, men først efter en individuel og konkret 
sagsbehandling af den enkelte ejendom, i henhold til spildevandsbekendtgørelsens §35 stk.1 pkt. 
1,2 og 3. 
 
Da det bryder med retsprincippet om, at enhver tvivl skal komme den anklagede til gode, er det 
min klare overbevisning at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at pålægge forvaltningen at 
revurdere de ca. 50 allerede udstedte politianmeldelser og tilbagekalde samtlige af disse hvor der 
ikke er entydig dokumentation for påbuddets validitet. 
 
Jeg vil endvidere anmode udvalgsformanden om at få foretaget en juridisk vurdering af 
retstilstanden for de anmeldte borgere og bilægge denne redegørelse ved sagsfremstillingen til 
dagsordenspunktet til sagsbehandlingen i byrådet.
 
Jeg vil ligeledes anmode borgmesteren optage følgende forslag under det dagsordenspunkt hvortil 
denne sag behandles:

Byrådet pålægger administrationen at orientere efterforskende politimyndigheder, om 
resultatet af udførte sporstof undersøgelser og hjemkalde politianmeldelser hvor der ikke er 
foretaget konkret vurdering på ejendommen, samt at der i fremtiden kun anvendes 
politianmeldelse i takt med at der udføres tilsyn, der dokumenterer grundlag for påbud og efter 
udløb af ny fristforlængelse.  
Endvidere skal alle berørte borgere orienteres om sagen direkte via e-boks, og den øvrige 
offentlighed via dagspressen.

Venlig hilsen
Lars Folmann
Dansk Folkeparti


