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UDSKRIFT 

AF 

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG 

____________ 

D O M 

 

 

Afsagt den 29. juni 2021 af Østre Landsrets 10. afdeling 

(landsdommerne Malou Kragh Halling, Nicolai Uggerhøj-Winther og Beth von 

Tabouillot). 

 

10. afd. nr. S-2203-20:               

Anklagemyndigheden 

mod 

Jørn Rasmussen 

(cpr.nr. 131151-0513) 

(advokat Jeppe Søndergaard, besk.) 

 

Retten i Nykøbing Falsters dom af 11. maj 2020 (1-6637/2019) er anket af Jørn Rasmussen 

med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. 

 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. 

 

Forklaringer 

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte. 

 

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hans dispensation fra 2005 kom i stand, 

da forvaltningen var træt af, at han på det tidspunkt offentligt gav udtryk for, at 

regelmæssig tømning af bundfældningstanke ikke var i overensstemmelse med 

miljøbeskyttelseslovens § 3. Der var tale om en såkaldt lokumsaftale med forvaltningen, 

hvor han fik en dispensation og til gengæld lovede at tie stille med sine indvendinger mod 

tømningsordningen. Konflikten med forvaltningen om dette emne har stået på siden 1990. 

Så vidt han ved, er der ikke foretaget fase 2-undersøgelser som omtalt i en artikel i Stads- 
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og havneingeniøren 10, 1980, side 26. I en trix-tank skal man så vidt muligt ikke forstyrre 

den bakteriekultur, der arbejder i tanken, medmindre slammet når en vis højde i tanken. En 

tømning af tanken hvert år vil modvirke denne funktion med tanken. Efter hans opfattelse 

skal tanken tømmes tidligst hver 20. år. En slamsuger bruger endvidere polymerer, hvilket 

er skadeligt for miljøet. Han har siden 2011 selv fulgt udviklingen i sin bundfældningstank 

og har løbende taget målinger uden at kunne konstatere den store forskel i højden af 

slammet i tanken. Der er dog ikke tale om akkrediterede målinger. Han målte sin tank så 

sent som i går, og højden af slammet var fortsat et godt stykke under skillepladen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten finder, at hverken tiltaltes forklaring om sine løbende målinger af højden af 

slammet i bundfældningstanken siden 2011 eller det, som forsvareren i øvrigt har anført 

om miljøbeskyttelseslovens § 3, efter oplysningerne i sagen kan føre til frifindelse. 

 

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det derfor af de grunde, der er anført i 

dommen, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet. 

 

Bødestraffen findes passende udmålt i medfør af de af byretten citerede bestemmelser, jf. 

herved § 58, stk. 1, i den nugældende bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om 

spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 

Det tiltrædes, at tiltalte skal betale tvangsbøder som bestemt af byretten, dog således at 

tvangsbøderne forfalder første gang den 1. august 2021 og skal betales, indtil tiltalte har 

ladet sin bundfældningstank tømme i overensstemmelse med påbuddet. 

 

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen. 

 

T h i  k e n d e s  f o r  r e t : 

 

Byrettens dom i sagen mod Jørn Rasmussen stadfæstes med den ændring, at de idømte 

tvangsbøder forfalder første gang den 1. august 2021 og skal betales, indtil tiltalte har ladet 

sin bundfældningstank tømme i overensstemmelse med påbuddet. 

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten. 
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(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den 29-06-2021 

 

Stefan Andersen 

Kontorfuldmægtig 
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