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Anklagemyndigheden
mod
Jørn Rasmussen
cpr-nummer 131151-0513

Anklageskrift er modtaget den 25. oktober 2019.

Jørn Rasmussen er tiltalt for overtrædelse af

Miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 1, nr. 2, jf., § 69, stk. 1, jf. § 68, jf. Be-
kendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017, (nu BEK nr. 951 af 13/09/
2019, spildevandsbekendtgørelsen) § 58, stk. 1, jf. Vordingborg Kom-
munes Regulativ for tømning af bundfældningstanke af 1. april 2008,
ved ikke at have efterkommet Vordingborg Kommunes indskærpelse af 3.
april 2017, om at efterleve forpligtelsen efter kommunens regulativ af 27.
marts 2008 om tømning af bundfældningstanke ved at få sin bundfældnings-
tank på Pilealle 5, 4760 Vordingborg, tømt, og ved ikke inden udgangen af
april 2017 at have efterkommet kommunens påbud om give Vordingborg
Spildevand A/S eller dennes tømningsoperatør FKS-Slamson adgang til ejen-
dommen med henblik på at tilse og tømme bundfældningstanken.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har i medfør af retsplejelovens § 997, stk. 3, nedlagt
påstand om fortløbende bøder på 2.000 kr. pr. mdr., indtil forholdet er lovlig-
gjort.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne Jonas Ferslev, Steen Brab-
rand Rasmussen og Preben Larsen.

Bilag 01



side 2

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte ikke har fået tømt sin
bundfældningstank i overensstemmelse med Vordingborg kommunes regula-
tiv af 27. marts 2008, ligesom tiltalte har bekræftet, at han ikke har givet
tømningsoperatøren adgang til ejendommen. Tiltalte findes derfor skyldig i
overensstemmelse med anklageskriftet. Hvad der er anført af forsvareren til
støtte for påstanden om frifindelse, kan ikke begrunde et andet resultat.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. miljøbeskyttelsesloven § 110,
stk. 1, nr. 2, jf., § 69, stk. 1, jf. § 68, jf. bekendtgørelse nr. 1469 af 12. de-
cember 2017, (nu bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019, spildevands-
bekendtgørelsen) § 58, stk. 1, jf. Vordingborg Kommunes Regulativ for tøm-
ning af bundfældningstanke af 27. marts 2008.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte skal endvidere betale tvangsbøder som nedenfor bestemt, jf. retspleje-
lovens § 997, stk. 3.

Thi kendes for ret:

Jørn Rasmussen skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale tvangsbøder på 2.000 kr. pr. måned fra den 1. juni 2020,
indtil tiltalte har ladet sin bundfældningstank tømme.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Kim Rasmussen
dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.
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Kontorfuldmægtig




