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Dispensation for tømningsordningen 

En mailføljeton med en kommunaldirektør i årene fra 5/11-2010 til 8/7-2011 
Nu ansat i Næstved kommune Årsløn 1,35 mio. plus kontrakttillæg 269.517  

--------- Forwarded message ---------- 

From: Jørn Rasmussen <jornras@gmail.com> 

Date: 2010/11/5 

Subject: Dispensation j. nr 2005017397 år 2005 

To: post@vordingborg.dk 

Til Borgmesterkontoret 

  

Hermed anmodes om forlænget dispensation til  

  

Midlertidig fritagelse for deltagelse i den kommunale tømningsordning 

for bundfældningstanke for ejendommen på Pileallé 5 

  

Jeres Journalnr.: 2005017397 

  

  

Punkt 3 og 4 bedes fjernet. I modsat fald vil undertegnede bede om en ordentlig forklaring på hvorfor de 

oprindeligt er medtaget. 

  

Tidsfristen kan ligesågodt gøres ubegrænset, da tanken nu har fungeret perfekt uden den årlige tømning i 

over 10 år 

  

  

NB. Kopi af dispensation kan fremsendes hvis den er bortkommet i kommunens arkiver. 

  

--  

Med venlig hilsen 

Jørn Rasmussen 

===========================================================  
 

---------- Videresendte meddelelser ---------- 

Fra: Jørn Rasmussen <jornras@gmail.com> 

Dato: 6. jun. 2011 12.14 

Emne: Dispensation for tømning af bundfældningstank 

Til: tht@vordingborg.dk 

Til kommunaldirektør Tomas Therkildsen 

I vedhæftede PDF fil er der en kopi af en 5-årig dispensation underskrevet af tidligere kommunaldirektør 

og borgmester. 

1) Nedenstående er en kopi af den oprindelige anmodning om dispensationsforlængelse pr 5/11-2010. 

De opstillede forudsætninger har ikke ændret sig.  

http://www.naestved.dk/OmKommunen/TalFakta/Direktoerloenninger.aspx
mailto:jornras@gmail.com
mailto:post@vordingborg.dk
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Derfor mangler jeg at få en ordentlig forklaring og begrundelse, som jeg som et minimum har krav på, 

hvorfor dispensationen i første omgang er afvist af en mig ubekendt agronom Signe Niclasen. 

Teknik- og miljødirektør Peter Møller Kristensen og agronom Signe Niclasen, mener jeg nu både er inhabil 

og ukendt med hvad denne her sag egentlig drejer sig om. 

Hvis ikke du og/eller borgmesteren umiddelbart vil forlænge dispensationen, foreslår jeg at der arrangeres et 

kort møde med 

 Ing. Preben Larsen, Vordingborg Forsyning, der var hovedarkitekten bag den oprindelige 
dispensation 

 Kommunaldirektør Tomas Therkildsen 
 Undertegnede Jørn Rasmussen 

hvor vi får afklaret baggrunden for dispensationen og så tager stilling til en forlængelse. 

Er der spørgsmål, så skriv eller ring. 

Med håbet om en konstruktiv dialog. 

--  

Med venlig hilsen 

Jørn Rasmussen 

===========================================================  
 

Sendt: 3. juli 2011 17:34 

Til: Tomas Therkildsen 

Emne: Fwd: Dispensation for tømning af bundfældningstank 

Til kommunaldirektør Tomas Therkildsen 

Den 6/6 sendte jeg nedenstående. 

  

Jeg har modtaget et brev af 30/6-2011 som er signeret af Signe Nielsen og Peter Møller Kristensen. 

  

Er lidt i tvivl om hvordan jeg skal opfatte dette brev 

  

Men under alle omstændigheder forventer jeg at få et svar på, hvad min mail fra 6/6 faktisk handlede om. 

 

Den 4. jul. 2011 09.37 skrev Tomas Therkildsen <tht@vordingborg.dk>: 
Til Jørn Rasmussen, 
  
Som du skriver har kommunen afvist din ansøgning om dispensationsforlængelse. 
  

 
I den nedenstående mail til undertegnede beder du endvidere om et møde samt en begrundelse for afslaget ligesom du anfører at 

Peter Møller Kristensen og Signe Niclasen skulle være inhabile i sagen. Det vedhæftede brev som du også har fået indeholder er 

begrundelse på kommunens afslag. Derudover finder jeg ikke umiddelbart anledning til et at der afholdes et møde når vi ikke 

vurderer at vi har mulighed for at give en dispensation. Endelig kan jeg oplyse at jeg ikke har nogen viden om, at Peter Møller 

Kristensen og Signe Niclasen skulle være inhabile i sagen. 
  
Med venlig hilsen 
 
Tomas Therkildsen 

Kommunaldirektør 

 

===========================================================  
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Fra: Jørn Rasmussen [mailto:jornras@gmail.com]  

Sendt: 4. juli 2011 14:49 

Til: Tomas Therkildsen 

Emne: Re: Dispensation for tømning af bundfældningstank 
  

Til kommunaldirektør Tomas Therkildsen  

  

Jeg spørger stilfærdigt hvad der har ændret sig i de opstillede forudsætninger der var grundlaget for dispensationen 

jeg fik for 5 år siden. 
  

Det svarer hverken Peter Møller Kristensen eller Signe Niclasen på. 

  
Du bakker derefter dem op i denne manglende begrundelse. 
  
Er det rigtigt forstået ? 
  

 

Den 4. jul. 2011 22.49 skrev Tomas Therkildsen <tht@vordingborg.dk>: 
Sagen er jo at Vordingborg Kommune i dag er en ny samlet enhed i forhold til for 5-6 år siden hvor den tidligere 

tilladelse blev givet. Og den ny kommune er jo nødt til at fastsætte en administrationspraksis på dette område, som 

godt kan afvige fra den praksis der var i den tidligere Vordingborg Kommune, ligesom den kan have været anderledes 

i de tre øvrige kommuner. Og den praksis kan kommunen ikke afvige med mindre man er parat til at give samme slags 

dispensationer i andre lignende tilfælde og det har forvaltningen vurderet at der ikke er grundlag for. 
  
Venlig hilsen 
  
Tomas Therkildsen 

 
===========================================================  
 
Sendt: 5. juli 2011 11:46 
 

Til: Tomas Therkildsen 
Emne: Re: Dispensation for tømning af bundfældningstank 
  

Til kommunaldirektør Tomas Therkildsen  

  

Set ud fra et administrativt synspunkt forstår jeg godt hvad du skriver. 

Men sagen her hviler på, at der aldrig er ført videnskabeligt bevis på at en årlig tømning af en 

bundfældningstank er det mest optimale i miljøsammenhæng. Dermed kommer Miljølovens § 3 stk. 2 i spil. 

Så det er ligegyldigt om der er tale om en lille kommune eller en sammenslutning af kommuner. 

  

Jeg forlanger ikke at du skal vide noget om det miljøtekniske her, men iflg. Forvaltningsloven skal 

afgørelser ledsages af begrundelser. 

  

I svaret til mig dateret 30/6-2011 står ”Kommunen finder forsat ikke, at der er grundlag for at opretholde en 

midlertidig eller permanent fritagelse fra tømningsordningen”. Det er jo en begrundelse der efterlader mig 

som borger som et stort spørgsmålstegn, og som ikke er i overensstemmelse med Forvaltningsloven. 

  

Det er derfor jeg i mail den 6/6-2011 skriver ”Derfor mangler jeg at få en ordentlig forklaring og 

begrundelse, som jeg som et minimum har krav på, hvorfor dispensationen i første omgang er afvist af en 

mig ubekendt agronom Signe Niclasen.” 

  

Til oplysning: 

mailto:jornras@gmail.com
tel:2011%2022.49
mailto:tht@vordingborg.dk
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Min bundfældningstank har ikke været tømt i mindst 15 år. Det er kun i de sidste 5 år med dispensation at 

jeg ikke har betalt til ordningen. 

  

Endnu en oplysning (som ikke må opfattes som en trussel). 

Jeg vil ikke tillade adgang til min trixtank for en evt. kommende kommunal tømning. 

Hvis du og/eller Vordingborg kommune ignorerer dette, skal i regne med at skal have assistance af politiet. 

  

  

Til sidst noget der helt irrelevant for sagen, men blot et tilfældigt klip fra en blok den 1/7-2011 

  

http://blogs.jp.dk/slipfrihedenloes/2011/07/01/diktaturet-kommer-oppefra/ 

Demokrati og selvbestemmelse begynder i det små, og A4-undersøgelsen kunne også tolkes som en 

reprimande til et samfund, der er ved at drukne i administration og mangedoblende styrelsesled og 

tilsvarende funktionær- og umyndiggørelse af mange borgere. 

  

Vane fører til sløvhed og den stigende statslige indgriben, der de seneste år er kommet snigende, har betydet, 

at borgerne har vænnet sig for ikke at sige blevet dresseret til ikke længere at stille spørgsmålstegn ved, hvad 

der er rigtigt eller forkert. 

========================================================  

Den 7. jul. 2011 13.56 skrev Tomas Therkildsen <tht@vordingborg.dk>: 
Til Jørn Rasmussen, 
  
Vi har i det brev du har fået fra os dateret 15-11-2010 anført følgende begrundelse: 

Begrundelse: 

Miljømyndigheden meddeler ikke midlertidige fritagelse fra tømningsordningen for bundfældningsstanke til husstande, 
der bliver beboet/benyttet.  

Miljømyndigheden vurderer, at bundfældningstanken ud fra miljømæssige hensyn ikke kan virke efter hensigten uden 
tømning. Frekvensen for tømning fastsættes i kommunens tømningsregulativ, og der gives ikke dispensationer fra den 
fastsatte frekvens. 

Afslaget på anmodningen om fritagelse for tømningsordningen er i overensstemmelse med kommunens nuværende 
administrative praksis og Vordingborg Kommunes tømningsregulativ. 
  
Dernsæt har vi i voret svar til dig dateret 30-06-2011 skrevet følgende: 
  
Kommunalbestyrelsen har godkendt kommunes nugældende regulativ for bundfældningstanke d. 27. marts 2008. Det 
er på baggrund af dette tømningsregulativ og kommunens administrative praksis på området, at der er truffet en 
afgørelse i din sag. Begrundelse for afgørelsen fremgår af miljøsekretariatets afslag dateret d. 15. november 2011. 
  
Det er kommunens opfattelse at spildevandsbekendtgørelsen og det generelle lighedsprincip i forvaltningen ikke 
rummer mulighed for at fritage enkelte borgere for tømningsordningen. 
  
Kommunen er herudover af den opfattelse, at det ikke er en kommunal opgave at deltage i en privat forsøgsordning 
for en bundfældningstank, og ønsker derfor ikke at fritage dig fra den fælles tømningsordning med henblik herpå.  
  
På den baggrund mener jeg vi har givet en begrundelse for vores afgørelse. 
  
Med venlig hilsen 
 
Tomas Therkildsen 
Kommunaldirektør 

 
===========================================================  
Fra: Jørn Rasmussen [mailto:jornras@gmail.com]  
Sendt: 8. juli 2011 10:24 

http://blogs.jp.dk/slipfrihedenloes/2011/07/01/diktaturet-kommer-oppefra/
tel:2011%2013.56
mailto:tht@vordingborg.dk
tel:30-06-2011
mailto:jornras@gmail.com


Side 5 af 5 
 

 
Til: Tomas Therkildsen 
Emne: Re: Dispensation for tømning af bundfældningstank 
  

Kære kommunaldirektør Tomas Therkildsen  

  
Jeg synes at sagen er ved at løbe lidt af sporet. 
Agronom Signe Niclasen giver afslag på min anmodning den 15/11-2010. 
Samme instans skal vurdere sagen på ny den 30/6-2011. Man henviser til sin egen afgørelse den 
15/11, men kalder det nu miljøsekretariatets afslag. 
  
Det er vel for meget at forlange at en person/instans skal underkende sig selv. Min påtale af 
inhabilitet synes stadig at være relevant. 
Jeg ved også hvad der står i kommunens regulativer, det behøver miljøsekretariatet ikke at 
udpensle. 
  
Men ovenstående er under kategorien flueerotik. 
Det der er kærnen i denne sag, er den oprindelige dispensation dateret 15/6-2005. 
Jeg gentager: Hvad har ændret sig i de opstillede forudsætninger der var grundlaget for 
dispensationen jeg fik for 5 år siden. Det er her der mangler en begrundelse! 
  
Den ny Vordingborg kommune vælger med sin fremturen at nedgøre tidligere kommunaldirektør 
og borgmesters dispensation. Der er tale om meget restriktive præmisser, som vanskeligt kan 
danne præcedens. 
  
Det have været meget nemt at forlænge denne dispensation. Men i stedet vælger kommunen 
konfrontationen. 
  
Derfor vil jeg endnu engang anmode kommunaldirektør og borgmester om at underskrive en ny 
dispensation. 
  
Alternativt må det tages op som et punkt på kommende byrådsmøde. 
 

===========================================================  
 
Den 8. jul. 2011 11.26 skrev Tomas Therkildsen <tht@vordingborg.dk>: 
Jeg tror ikke jeg kan tilføje yderligere til sagen. Klagevejledning er beskrevet i brevet af 15/11-2010. 
  
Venlig hilsen 
  
Tomas Therkildsen 
 

===========================================================  
 

Den 8. jul. 2011 14.38 skrev Jørn Rasmussen <jornras@gmail.com>: 

 

Det kan ikke være rigtigt.  

Noget så simpelt som at håndtere en dispensation.  
Hvordan kan det være så vanskeligt?  
Jeg fatter det ikke. 
Trist. 

mailto:tht@vordingborg.dk
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