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skjul detaljer 13. apr

Til Lili Bildtoft & Henrik S. Sørensen 
 

Som opfølgning på jeres skrivelse af 1/4-2011 henviser i 
til Affaldsbekendtgørelsen. I den står der under Definitioner "...som indehaveren 
skiller sig af med...". Jeg agter jo ikke at fylde noget affald i jeres plastbeholder.  

Derfor er jeg naturligvis ikke omfattet af ordningen. De regulativer som 
Vordingborg udmønter skal selvfølgelig også rette sig efter loven. Der foreligger 
faktisk også et EU direktiv på området som også er negligeret. 
 

I plan 21 for Vordingborg kommune opfordres til effektiv affaldssortering.  

Når jeg nu pligtopfyldende efterlever henvisningen, hvorfor respekterer i så ikke 
dette, og i stedet for er positive og bruge mine erfaringer som andre kan have 
glæde af. Og så ellers lader mig være i FRED. 
 

<< 

Affaldsbekendtgørelsen 

Kapitel 2 

Definitioner 

§ 2. Ved affald forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof eller enhver 
genstand, jf. bilag 2, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er 
forpligtet til at skille sig af med. 

Stk. 2. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet  

>> 
 
--  
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Hej Lili & Henrik 
 

Jeg har modtaget 2 skrivelser i går den 10/5-2011 dateret 5/5-2011. 
 

Som udgangspunkt skal i være velkomne den 31/5-2011 til at besøge mig.  
 

Men hvorfor er det nødvendigt at bede opkrævningskontoret om at fortsætte 
inddrivelse og hvorfor vil i aflevere en affaldsbeholder FØR mødet  

Det virker på mig som at der ligger skjulte hensigter bag besøget, og at I slet vil 
være objektiv og høre på mine erfaringer. 
 
Så jeg henstiller kraftigt til at I holder inde med inddrivelse og aflevering af 
affaldsbeholder. 
 
Lad mig høre fra jer snarest ! 
 
 
 
--  
Med venlig hilsen 
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 fraHenrik Schou Sørensen hens@vordingborg.dk 
til jornras@gmail.com 

 
cc"Lili A. Bildtoft" <LAB@vordingborg.dk> 

 
dato13. maj 2011 11.16 

emneSV: J.nr 2010-5807 
Vigtigt, fordi den først og fremmest blev sendt direkte til dig. 

  

skjul detaljer 11.16 (58 minutter siden

Hej Jørn 
  
Tak for din mail. Vi ser frem til at få vendt problemstillingerne med dig ved tilsynet den 31. maj 2011. 
  
Med venlig hilsen 
 
Henrik Schou Sørensen 
Cand.Techn.Soc 

Miljøafdelingen 
Direkte: 55 36 24 74 
hens@vordingborg.dk 
Østergårdstæde 1A 
4772 Langebæk 
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