
Fra: Jørn Rasmussen [mailto:jornras@gmail.com]  
Sendt: 20. februar 2014 17:49 

Til: Rolf Hoelgaard 
Cc: AH@fksslamson.dk 

Emne: Re: SV: Tømning af hustank(e) den 24-02-2014 - Jørn Rasmussen Pilealle 5, 4760 Vordingborg 
  

Den 19. feb. 2014 kl. 16.02 skrev Rolf Hoelgaard <roho@vordingborg.dk>: 
Da der ikke er nye forhold i sagen, som kan begrunde, at vi tager sagen op til fornyet vurdering, fastholdes 
afgørelsen som hidtil. 

 

Kære Rolf Hoelgaard 

  

På samme måde som du skriver, at der ikke er nyt i sagen, har kommunen heller ikke 

fagligt begrundet at forholdene er ændret i forhold til da jeg i 2005 fik bevilget en dispensation. 

  

Derfor henviser jeg til tidligere skrivelse af 30. oktober 2012, som også er vedhæftet 

  

Afvisning af tømning 
Har i dag med posten modtaget et brevkort, hvor der står at I vil komme forbi mellem den 5/11 og 14/11-2012, for 
at tømme min hustank. 
Efter at min tank have haft fred i over 15 år for at blive tømt, blev den imod min vilje tømt sidste år. 
Har tidligere fået dispensation af kommunen fra denne ordning.  
I forbindelse med ansøgning om dispensationsforlængelse sidste år kunne følgende konkluderes den 28/11-2011 
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. 
  
Med ovenstående som begrundelse vil jeg ikke tillade adgang til min trixtank for en evt. kommende 
tømning. 
Hvis FKS Slamson eller Vordingborg kommune ignorerer dette, skal i regne med at skal have assistance af 
politiet. 

  

Da jeg ikke tidligere har talt med dig, vil jeg foreslå at vi mødes så jeg kan orientere dig om de 

interessante erfaringer jeg har fået ved ikke at lade tanken tømme hvert år. 

  

Al for megen gold skriveri har været brugt på denne sag. 

"Tag gummistøvlerne på" og besøg mig så jeg kan forklare dig mine erfaringer. Eller du vælger et 

tidspunkt hvor jeg kan komme forbi dit kontor. 

  

Lad os, til en forandring, prøve at komme op af skyttegravene. 

Det kunne måske endda medfører, at vi sammen kunne finde lidt mere konstruktive løsninger end 

hidtil. 

  

Lad mig høre fra dig snarest. 

  

Kopi til: 

Tømningsentreprenøren 

 

-- 

Med venlig hilsen Jørn Rasmussen 

F:  5534 3113 

M: 2279 7113 
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