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Vordingborg den 28/11 2011

Statusrapport vedr. j. nr 2011-24844
I forløbet fra den 5/11 2010, da jeg i samråd med den lokale avis, sendte en anmodning til
borgmesterkontoret om forlængelse af en dispensation på tømning af min trixtank, må det nu være
relevant at sammendrage.

I samråd med den lokale avis sendte jeg den 5/11 2010 til borgmesterkontoret en anmodning om
forlængelse af en dispensation på tømning af min trixtank. Jeg vil nu prøve at beskrive det hidtidige
forløb.
1. En anmodning om forlængelse af en dispensation givet af en tidligere borgmester og
kommunaldirektør afgøres uden at folkevalgte orienteres herom.

2. Ved direkte henvendelse til kommunaldirektør, udvalgsmedlemmer, udviklingsdirektør og
forvaltning er det ikke lykkedes at få et svar på, hvad der er ændret i forudsætningerne siden
dispensation er nægtet. Forklaring og begrundelse iflg. forvaltningsloven mangler.

3. Tømning af trixtank er foretaget trods manglende afklaring af ovenstående. Jeg må derfor
fastholde, at § 3 i Miljøbeskyttelsesloven er krænket.

4. Igangværende forsøg, der måske kunne bidrage til mere miljørigtige løsninger, ikke mindst i
tyndtbefolkede områder, er ødelagt.

5. Tømning er nu foretaget i år 16, selvom der ikke har været et behov de seneste 15 år.

6. Tømning er foretaget imod anbefalede foreskrifter. Det øverste ikke udrådnede slam er
fjernet, hvorimod det udrådnede slam, der er har bundfældet sig, er ikke fjernet.

7. Anmodning om aktindsigt er udsat fra 10 til 84 dage.
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8. Forvaltningen inddrager noget man kalder det generelle lighedsprincip. Der er her tale om
den rigtige og mest fornuftige løsning i forhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Jeg må herefter drage følgende konklusioner:

A. Folkevalgte udvalgsmedlemmer og kommunaldirektør (juridisk ansvarlig) skal så vidt
muligt holdes uvidende om, hvad der foregår, da alle sager udelukkende afgøres og
behandles imellem borgere og forvaltninger.

B. Det er lykkedes Vordingborg kommune, til min store irritation, uretmæssigt at tømme min
trixtank i år 2011. Dette vil blive forsøgt forhindret i år 2012. Tømningsadministrator bedes
orienteres om dette.

C. Da trixtanken ikke er blevet tømt forskriftsmæssigt i år 2011, tilbageholdes betaling for
denne tømning, indtil tømningsadministrator foranlediger, at det udrådnede slam bliver
fjernet.
Undertegnede skal orienteres om tidspunkt for dette, så jeg kan være til stede for at tilse, at
det gøres rigtigt.

D. Restancen vedr. tømning år 2011, der er sendt til inddrivelse hos SKAT, skal snarest
tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

Jørn Rasmussen

KOPI:
Ovennævnte personer og instancer, vil så vidt, det er muligt pr. mail modtage en kopi af denne
skrivelse. (benyttede mailadresser kan ses i brevhoved).
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