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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

vedr. politisag under journalnr. 1900-88990-00001-18
PES004@politi.dk <PES004@politi.dk> 5. november 2018 kl. 13.48
Til: jornrass@gmail.com
Cc: THA010@politi.dk

Til Jørn Rasmussen

 

Vi har netop talt i telefon ang. sagen – jeg oplyste, at du vil blive kontaktet af Vordingborg Poli�.

 

Jeg har e�erfølgende drø�et sagen med vores sekretariat – det forholder sig således, at du skal fremsende relevante akter,
som du stø�er dig �l i forhold �l at du mener dig fritaget for at få tømt din tank.

 

Akterne skal som �dligere nævnt sendes �l ssj@politi.dk og vil blive lagt ved sagen.

 

Sagen vil så blive fremsendt �l re�en med henblik på, at få re�ens afgørelse i sagen. Du vil således få en dommers vurdering
og afgørelse i sagen, så der kan findes en afslutning.

 

Når du har fremsendt akterne, vil sagen således blive sendt �l re�en, hvorfra du vil blive indkaldt �l retsmøde, hvor du får
mulighed for at forklare dig.

 

Jeg skal sam�dig gøre opmærksom på, at jeg ikke er fast sagsbehandler på sagen og derfor ikke vil være i stand �l at svare på
spørgsmål ang. berammelse eller andre spørgsmål du må�e have.

 

Med venlig hilsen

 

Poul-Erik Højte Skov

SSJÆ Poli� – VC

 

 

Fra: Jørn Rasmussen [mailto:jornrass@gmail.com] 
Sendt: 31. oktober 2018 19:56
Til: Skov, Poul Erik Højte (PES004)
Cc: SSJÆ FP Sikker
Emne: Re: vedr. politisag under journalnr. 1900-88990-00001-18

 

Til Poul-Erik Skov
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cc: ssj@politi.dk (hvis Poul-Erik Skov ikke er på sagen eller optaget til anden side)

 

Jeg har nu sundet mig lidt over hvad det hele handler om.

 

Var ikke overrasket over at blive kontaktet af politiet. 

Men havde set hen til, at der skulle laves en politirapport inden jeg blev sigtet.

 

Jeg har ikke alene en holdning til, at jeg ikke mener, at havde forbrudt mig imod nogen lovgivning. 

I - ja mindst 25 år, har jeg udelukkende holdt mig til gældende miljølovgivning og mener ikke det er mig, men kommunen der skulle
sigtes i dette forhold!

Det vil jeg gerne skriftligt, udførligt redegøre for. 

 

Men jeg er næsten nødt til præcist at vide, hvad kommunen anklager mig for. 

Derfor vil jeg bede om en kopi af den anmeldelse som kommunen har sendt til politiet.

 

Så skal I nok fået noget retur.

 

Hvis spørgsmål - så ring på tlf. 2279 7113.

 

 

Den ons. 31. okt. 2018 kl. 13.44 skrev <PES004@politi.dk>:

[Citeret tekst er skjult]

 

--

[Citeret tekst er skjult]
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