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 J.nr. 20-25627 – mulig tilsynssag om kommunens procedure for 
sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand 
 
I fortsættelse af Ankestyrelsens brev af den 15. december 2020, skal Faxe 
Byråd hermed fremkomme med sin udtalelse til brug for Ankestyrelsens 
vurdering af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.  
 
Byrådet besluttede den 12. december 2019, punkt 195 procedure for 
sporstofundersøgelser. Byrådets beslutningsprotokol vedlægges.  
 
Et flertal i Teknik & Miljøudvalget besluttede den 28. maj 2020, punkt 79 at 
tilføje følgende ordlyd til procedurens pkt. 5: 
 
”Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem 
med mere, samt afklaring af, hvorvidt ejendommens udledning når frem til 
den målsatte recipient. Såfremt dette ikke er tilfældet, tilbagekaldes 
påbuddet, med henvisning til Spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 2.” 
 
Teknik & Miljøudvalgets beslutningsprotokol fra mødet den 28. maj 2020 
vedlægges. 
 
Administrationen indhentede en ekstern juridisk vurdering af konsekvenserne 
ved denne ændring. Advokatfirmaet Energi & Miljø har i et notat af den 4. juni 
2020 vurderet ændringen. Notatet vedlægges. 
 
Administrationen forelagde advokatens notat for Teknik & Miljøudvalget den 
25. juni 2020, punkt 93. Et flertal i Teknik & Miljøudvalget besluttede, at 
stillingtagen til det juridiske notat skulle afvente forhåndsudtalelse fra 
Ankestyrelsens tilsyn. Et konkret påbud på Bonderødvej 30 blev sat i bero også 
på Ankestyrelsens forhåndsudtalelse.  
 
Mindretallet i Teknik & Miljøudvalget standsede beslutningens udførelse og 
løftede sagen til Byrådet. 
 
Et flertal i Byrådet godkendte den 20. august 2020, punkt 129 flertallet for 
Teknik & Miljøudvalgets indstilling om at stillingtagen til det juridiske notat 
skulle afvente forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsens tilsyn, ligesom det 
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konkrete påbud blev sat i bero også på Ankestyrelsens udtalelse. Byrådets 
beslutningsprotokol vedlægges. 
 
 
Hvis Ankestyrelsen beslutter at rejse en tilsynssag, beder Faxe Byråd om at få 
mulighed for at sende en supplerende udtalelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ole Vive   / Carsten Riis 
Borgmester    Kommunaldirektør 


