
 

J.nr. 20-25627 

 

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 9 

4690 Haslev 

 

 

 

Høring om mulig tilsynssag 

 

Ankestyrelsen har modtaget en henvendelse af 3. juni 2020 fra Finn 

Hansen. Vi vedlægger en kopi. 

 

Det fremgår af henvendelsen, at Faxe Kommunes Miljø & Teknikudvalg 

har vedtaget en tilføjelse til et punkt i kommunens procedure for 

sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand. Det 

er anført, at beslutningen er en omgåelse af lovgivningen, og der bliver 

samtidig henvist til to domme afsagt af Østre Landsret. 

 

Vi beder Faxe Kommune om en udtalelse på baggrund af 

henvendelsen. 

 

Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse 

en tilsynssag. Vi henviser til kapitel VI i kommunestyrelsesloven. 

 

Vi beder om at få Faxe kommunes redegørelse inden 4 uger. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Nanna Borggaard Rasmussen 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

Finn Hansen 

15. december 2020 



From: ast@ankestyrelsen.dk 
Sent: Wednesday, June 3, 2020 12:33 PM 
To: Sikker Web Ankestyrelsen 
Subject: Kontaktformular - Ankestyrelsen 
Attachments: Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud.docx; 

Modtaget den 28.docx; 03-06-2020.docx; Security Marking.txt 
 
Categories: HAVJ 
 

Du sender sikkert  

Mail  

fihn@faxekommune.dk  

Telefon  

30508613  

Navn  

Finn Hansen  

Hvad kan vi hjælpe med?  

Møde i Teknik og Miljøudvalget torsdag den 28.maj 2020 kl. 17.00 Behandlingen af punkt 

79 på dagsorden Dansk Folkeparti om håndtering af spildevand. Ud fra beslutningen finder 

vi det forkert at vi ikke kan sende sagen til administrativ og juridisk behandling, inden der 

træffes en afgørelse, vi som mindretal bliver sat uden for indflydelse. Afsagt dom i Østre 

Landsret Dombog 7. afd.nr.S-3280-17  

Evt. sagsnummer  

Adresse  

Åbakkevej 6  

Adresse2  

Postnummer  

4690  

By  

Haslev  

Organisation  

Byrådsmedlem Socialdemokraterne  



Punkt fra Dansk Folkeparti om håndtering af spildevandspåbud 

Sagsfremstilling 

Håndtering af spildevandspåbud. 

Der hersker fortsat nogen uklarhed omkring implementering/eksekvering af sporstofundersøgelser, og 

evaluering af resultaterne heraf ift. de udstedte påbud om forbedret spildevandsrensning. 

Det indstilles at udvalget adresserer de foreliggende problemstillinger, og definerer tydelige/entydige 

retningslinjer for håndtering af disse. 

Lovgrundlag 

- 

ØKONOMI 

- 

Sagen afgøres af 

Teknik & Miljøudvalget. 

INDSTILLING 

Fremlægges uden administrativ indstilling. 

Teknik & Miljøudvalget, 29. april 2020, pkt. 59: 

Finn Hansen (A) løfter sagen til byrådet. 

Fraværende: Ingen. 

Byrådet, 12. maj 2020, pkt. 81: 

Sagen tilbagesendes til Teknik & Miljøudvalgets behandling. 

Fraværende: Ingen. 

Indstilling 

Fremlægges uden administrativ indstilling. 

BESLUTNING 

Dansk Folkeparti stillede forslag om: 

1) 



Pkt 5 i Procedure for sporstofundersøgelser: ”Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af 

afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens udledning når frem 

til den målsatte recipient” tilføjes en sætning: ”Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes 

påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2” 

2) 

Vejledning på kommunens hjemmeside om ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg bringes 

i overensstemmelse med intentionen i miljøministerens hyrdebrev af 15/6-2018, hvori anvendelse 

af nedsivningsanlæg anbefales i videst mulig omfang. 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Teknik__Miljoeudvalg_%282018%29_27-06- 

2018_Dagsorden_%28ID2253%29/Bilag/brev_fra_miljoe- 

_og_foedevareminister_jakob_ellemann-jensen.pdf 

For forslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Henrik Aakast (V) og Erik 

Rasmussen (V). 

Imod forslaget stemte: Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A) og Michael Christensen (C) 

som ønsker en administrativ behandling herunder en juridisk vurdering, inden der tages stilling til 

forslagene. 

Forslaget blev dermed godkendt. 

Socialdemokratiet (A) og Det Konservative Folkeparti (C) foreslår, at administrationen forelægger 

følgende oversigter på kommende møde i TMU: 

- Oversigt (anonymiseret) over gennemførte sporstofundersøgelser, resultatet af disse, med 

angivelse af de juridiske konsekvenser for hver adresse, der har fået sporstofundersøgelse. 

- Oversigt (anonymiseret) over ansøgte, men endnu ikke gennemførte, sporstofundersøgelser. 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen. 



Modtaget den 28. maj 2020 kl. 16,38 

 

TMU, pkt 79, Forslag fra DF: 

 

1) 

 

Pkt 5 i Procedure for sporstofundersøgelser: ”Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af 

afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens udledning når frem til den 

målsatte recipient” tilføjes en sætning: ”Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes påbuddet, med 

henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens §35 stk 2” 

 

2) 

Vejledning på kommunens hjemmeside om ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg bringes i 

overensstemmelse med intentionen i miljøministerens hyrdebrev af 15/6-2018: 

 

 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Teknik__Miljoeudvalg_%282018%29_27-06-

2018_Dagsorden_%28ID2253%29/Bilag/brev_fra_miljoe-_og_foedevareminister_jakob_ellemann-

jensen.pdf 

 

Med venlig hilsen 

 

Eli Jacobi Nielsen 

 

 

Faxe Byråd 

Formand for Teknik og Miljøudvalget 

Mobil: 24991384 

                



3. juni 2020 

 

Til Ankestyrelsen 

 

Det område der bruges sporstoffer til at fastlægge udledningen af spildevand, er af 

staten udlagt til renseområde, med det forslag som Dansk Folkeparti har fået 

godkendt i udvalget, vil indebære  hvis en ejendom har en defekt drænledning, vil 

deres afløbsforhold være lovlig til ikke at opfylde de gældende renseklasser for 

dette område. 

Jeg finder at det er at omgå loven, der er afsagt to domme i disse sager, men 

flertallet ser ikke det som et problem, for at opfylde renseklasserne. 

Østre Landsret Dombog 

DOM 

Afsagt den 29. oktober 2019 

7. afd. Nr. S-3280-17 

Samt 

7. afd. Nr. S-1531-18 

Jeg håber at i vil behandle sagen hurtigst muligt, det er en sag for vores miljø. 

 

Med venlig hilsen 

Finn Hansen 


