
For så vidt angår forvaltningsretslige spørgsmål, kan der påklages til Ankestyrelsen, jf. Kommunestyrelseslovens § 50 
a. Der er ingen frist for, hvornår en evt. klage skal være modtaget, sagen skal dog stadig være aktuel.  
Klagen skal stiles til Ankestyrelsen men sendes til Aabenraa Kommune. Kommunen kan vælge enten at tage sagen op 
til fornyet behandling eller sende klagen videre til Ankestyrelsen.  
 

 

 

 

Til:         Ankestyrelsen.       

Sendt til: Aabenraa Kommune. 

Dato:            11. april 2018. 

  

Klage: Aabenraa Kommunes anvendelse af Magtfordrejning, som anvendt 

forvaltningspraksis. 

 

Afsender: Ejendoms-ejere på Lundsbjerg Møllevej nr 3 til 40.  

Talsmand: Erik Niels Juul – Lundsbjerg Møllevej 5 – 6200 Aabenraa – tlf.4074 9119 –     

erikok@godmail.dk 

 

 

Vi er borgere på Lundsbjerg Møllevej nr. 3 til 40, der systematisk bliver udsat for en 

Magtfordrejende forvaltningspraksis i forbindelse med den af Aabenraa Kommune foranlediget 

kloakering.  

Denne kloakering er efter vor formening uhjemlet - en klage over manglende hjemmel ligger til 

afgørelse i Ankestyrelsen (afsendt fra os til Aabenraa Kommune den 31. januar 2018 – 

ankestyrelses J.nr. 18-22535) 

 

 

Definition: 

”I forbindelse med Aabenraa Kommunes forvaltningspraksis bruger vi her ordet magtfordrejning - 

dvs. at dreje/fordreje magten. Dette associeres således direkte til magtmisbrug. Den myndigheden 

tillagte kompetence er blevet misbrugt til at efterstræbe mål, som retssystemet ikke hjemler.  

Det vil sige at magtfordrejning betegner det forhold, at en myndighed lader sig motivere af usaglige 

bevæggrunde - også betegnet som myndighedens subjektive hensigt.” 

 

 

Anledning: 

På fællesmøde afholdt den 8. april 2018 - for ejere at ejendomme på Lundsbjerg Møllevej 

(fremmødte var nr: 3,5,11,24,26,35 og 40 – nr 14 var indlagt på sygehuset) enedes vi om, at 

Aabenraa Kommunes forvaltning af klager og henvendelser løbende har anvendt en 

magtfordrejende forvaltningspraksis. 

Dette foranlediget af vores forespørgsel af 8.marts 2018 til Ankestyrelsen – Vi havde fremsendt 

ønske om indsigt i  

1. Havde Aabenraa sendt vores klage og alle bilag og  

2. Hvilke kommentarer eller andet - havde Aabenraa Kommune medsendt. 

 

Denne fra forvaltningen medsendt kommentar (indsendelseskommentar af 7.feberuar 2018) 

gengives herunder: 

 

mailto:erikok@godmail.dk


 
 

Denne mail har været medvirkende til, at VI nu er af den overbevisning, at Aabenraa Kommune 

under hele kloakeringsforløbet ( hvor vi første gang blev underrettet 14. juli 2018 – selvom 

licitation allerede var gennemført) – til dag dato - systematisk har været udsat for den nu påklagede 

magtfordrejning. 

 

Vi vil i første omgang påpege og klage over nogle få presserende punkter: 

 

Hermed: 

 

Klagepunkt 1: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes forvaltnings indsendelseskommentar af 7. februar 2018: 

 

Citat: ”Vedhæftet en klage fra en borger i Aabenraa Kommune - -”.  

 

Dette ser vi som et bevist forsøg på at vende Ankestyrelsen mod en enkeltstående borger, som står 

helt alene med sin egen sag. – Vi læser: - underforstået – ham skal I ikke regne med. 

Som nævnt står vejens ejere bag deres ”Tovholder”. 

Med henvisning til bilag i allerede indsendte klage af 31.januar 2018 – er Aabenraa Kommune 

allerede vidende om underskreven valg af Tovholder. 

 

Klagepunkt 2: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes forvaltnings indsendelseskommentar af 7. februar 2018: 

 

Citat: ” – som klager over kommunens vedtagelse af spildevandplan”. 

 

Dette ser vi som et bevist forsøg på at vildlede Ankestyrelsens opfattelse af vores klages formål.  

 



Det Vi klager over er at denne Spildevandsplan 2014 til 2017 slet ikke har vedtaget følgende: 

 

- for det første: - at Lundsbjerg Møllevej skal kloakeres. Aabenraa Kommune har ikke kunnet 

fremvis overbevisende hjemmel herfor. 

 

- for det andet: - at Vi er udlagt som kloakopland. Dette er usandt - I et kort, som vi havde fået 

udleveret viste det sig –  ved aktindsigt – at forvaltningen havde rette / slettet oplysning på 

kortet. Disse slettede oplysninger var netop, at vi var udlagt som Åbent Land og vi derfor skulle 

behandles derefter. (se venligst i verserende klage, der er videresendt til Ankestyrelsen). 

 

Vi henviser yderligere til Spildevandsplan for Aabenraa Kommune 2014 til 2018 Tillæg nr. 1 side 5 

– Krav i det Åbne Land:  

”I områder, der (i kortet) både er markeret med gult og skrå skravering, sker der ingen ændringer”. 

Dette er markeringen for vores vejstrækning. 

 

 
 

- for det tredje: - at det er os magtpåliggende, at bevare vort område som Åbnet-Land område. 

 



Deroverfor står dir. Stig W. Isaksens lakoniske svar:  

Citat: ”Området Lundsbjerg Møllevej er et kloakopland jf. spildevandsplanen.” 

 

Dette underbygger yderligere denne vores antagelse: - at forvaltningens magtfordrejningspraksis er 

velbegrundet. 

Vi vil ikke her indgå i dialog om, - at dette skyldes et overordnet politiks pres på forvaltningen eller 

– at det ”bare” er bleven en indgroet forvaltningspraksis.   

 

Vi har derfor for en ordens skyld rette forespørgsel herom til borgmester Thomas Andresen – hans 

vrede svar var, at forvaltningernes medarbejdere ikke handleder politisk; selvom de selvfølgelig 

udfører deres job for et politiske system. 

 

 

Klagepunkt 3: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes forvaltnings indsendelseskommentar af 7. februar 2018: 

  

Citat: ”Hvis der er spørgsmål eller kommentarer eller ønsker til uddybning af sagen står jeg 

gerne til rådighed.”  

 

I sammenhæng med forvaltningens mange forsøg på at opnå deres pålagte politiske mål må også 

dette opfattes, som et utilbørligt forsøg fra forvaltningens side på at få en chance for at miskreditere 

vores version af den til Ankestyrelsen indsendte klage. 

 

 

 

 

Klagepunkt 4: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes forvaltnings manglende svar og mulige undladelse af behandling 

af begrundet ansøgning om fritagelse for ændring vedrørende nuværende nedsivningsanlæg eller 

en for anvendelse af alternativ løsning.   

 

Samtidig med indsendelsen af klage  pr 31.1.2018, samt senere rykker har vores indsendte 

ansøgning om hel fritagelse for kloakering. Vi har til dags dato intet svar modtaget fra Aabenraa 

Kommune.  

 

Idet vi henviser til: BEK nr 1448 af 11/12/2007 (kap. 11 og 12 )– denne  henviser vi til da 

forvaltningen tidligere har henvist til den. Denne henvisning skyldes at forvaltninger som 

begrundelse for kloakering først henviste til vedtagelser op til 2014, disse som begrundelser. Senere 

forsøgt man  anvendte LBK.966 af juli 2017 (dvs. efter kloakprojektet var igangsat) – denne 

fejltagelse indså forvaltningen dog var problematisk.  

 

I forvaltningens første svar (af 15.januar 2018) på vor klage skrev dir. Stig W. Isaksen citat: ”Jeg er 

ikke bekendt med regler om dispensationsmuligheder ved udledninger under 30 PE.). 

Han må tænke på senere BEK som kronologisk ikke er relevant for det aktuelle kloakprojekt. Der 

står det samme; men kap.nr. er anderledes. Vi finder det som værende et uværdigt forsøge at 

mislede os som borgere. 

 

Vi er opmærksomme på at denne udtalelse kan have sin rod i et politisk ønske som direktøren på 

denne måde gengiver – og derved understøtter forvaltningens magtfordrejnings praksis. 
 



I ovennævnte henviser vi til: 

Citat: 

”Ansøgning om fritagelse for tilslutning til kloak. 

Hermed ansøges om fritagelse for alle berørte - vedrørende Lundsbjerg Møllevej 3 til 40. 

Alternativt - en spildevandsforbedring ved hjælp at private løsninger. Dette sidste efter forudgående 

forhandlinger og påvisninger af miljøbelastninger. Disse Aabenraa Kommune. 

Der henvises til begrundelserne i Klagen der ligger under behandling i Ankestyrelsen. - - -” 

 

Klagepunkt 5: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes forvaltnings mangelfulde svar af 15. januar 2018: 

 

Vores opfordring: Stop projektet og lad det være - status quo (ante bellum). 

Alternativt ønsker vi os udmeldt af projektet. 

Jf. nyere Bek. nr. 726 af 01.06.2016 – Der også indeholder regler for udtrædelse af kloakplan. 

   

Dir. Stig W. Isaksens svar: ”Som tidligere oplyst er der ikke politisk tilslutning til at stoppe 

projektet. Der er ikke mulighed for at melde sig ud.” 

 

Vi mener at sagen ikke er prøvet politisk og udtalelsen derfor ikke er dette ikke er rigtigt. Dog 

kan det være et muligt pålæg eller ønske fra - eksempelvis borgmesteren som direktøren må 

opfatte som sådan. 

  

 

 

Klagepunkt 6: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes forvaltnings mangelfulde vilje til dialog.  

 

Vi er  hele forløbet blevet udelukket fra at fremsætte vores ønsker om dialog, dette  som netop er 

forudsat i Spildevandsplan for Aabenraa Kommune for 2014 til 20118. 

Vi var derfor i den tro at en mødeindkaldelse til møde den 5.januar 2018 - på rådhuset - var et 

afklarende møde vedrørende eventuel forbedret spildevandsrensning i vores område. Dette ville jo 

forudsætte et påvist behov for en forbedret spildevandsrensning. 

I tiden op til 22.december 2017 var det vores indtryk at også borgmester Thomas Andresen var af 

den formening: nu skal alt foregå forfra og helt efter ”bogen” – således at alle kunne være tilfredse. 

 

Fra Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014 til 2018. Citat: 

 

”HVORDAN? 
 Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandrensning, kan du vælge imellem følgende tre løsningsmuligheder:  

 

1. Medlemskab af forsyningsselskabet, Arwos  

2. Etablering af dit eget private renseanlæg  

3. Etablering af et fælles renseanlæg med fx naboer” 

 

Dette viste sig at være en utopi. 

 

 

Klagepunkt 7: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes politiske ledelse og forvaltnings mangelfulde vilje til dialog. 

 



Vi var indkaldt  (se Klagepunkt 6) i den tro at det drejede sig og et afklarende møde på Aabenraa 

Rådhus den 5.januar 2018. 

 

Vi: bestyrelsesmedlem i foreningen ”Fair Spildevand”  Mogens Thomsen og undertegnede Erik 

Niels Juul – Tovholder for de berørte ejere på Lundsbjerg Møllevej. 

De: Borgmester Thomas Andresen – helt ny formand for T&M Arne Leyh Petersen – dir. Stig W. 

Isaksen og formand for Arwos.Jens Wisstoft 

 

Dette møde var sat i stand, da forsyningsselskabet Arwos før jul havde udsendt igangsættelsesvarsel 

vedrørende kloakeringsgraveplaner til berørte ejere på Lundsbjerg Møllevej. Vi var og er stadig af 

den formening at dette projektet ikke har lovlig hjemmel. 

 

Vi  havde derfor forberedt os grundigt på de miljømæssige problematikker.  

Tidligere havde vi indsendt gennemarbejdede alternativ – billigere (for kommunen og ejerne) 100 

% finansieret. 

 

Det viste sig –at: 

De – ønskede slet ikke at ville have denne dialog – Men et smil (som vi opfattede som nedgørelse af 

os – skiftede man emne: - nu var det fordi vi pludselig lå i et byområde . De måtte dog indrømme 

at en kloakledning ikke kunne forlænges eller få sidegrene til nye villa-udstykninger. 

 

Et dialogmøde kunne ikke komme på tale.  

 

 

Vi  havde efter dette mødet kun et indtryk af Aabenraa Kommunes handlinger:  Magtovergreb!. 

 

Med samme attitude: – hvis I er uenige kan i jo bare klage. 

Dette førte til vores klage af 15.januar 2018 – svar fik vi den (29) 30. januar 2018 – meget kort 

varsel, da det viste sig at man ikke ville udsætte gravedatoen 5.februar 2018. Men bagtanken føler 

vi  bare bare var at videresende vores klage til Ankestyrelsen. Så kan Arwos nå at lave kloaken 

færdig – og så har borgene ikke mulighed for at afslå en tilslutning. 

 

Dette føler vi er endnu arrogant magtfordrejning. 

 

 

 

 

 

Klagepunkt 8: 

Vedrørende Aabenraa Kommunes politiske ledelse og forvaltnings mangelfulde vilje til dialog. 

 

Vi finder det påfaldende at vi gang på gang udsættes for skift af  ”sagsbehandlere”: 

 

Først førte vi: 

- dialog med forvaltnings medarbejdere  

- så Dir. Stig W. Isaksen  

- så en fra Arwos  

- igen en ny medarbejder der holdt i 6 timer  

- og nu Lundsbjerg-Møllevej-kloak-sagsbehandler:  

  Teamleder Miljø Byg, Natur og Miljø Lisbeth   Møller Jensen.  

- Og nu bare tavshed  



 

Det gennemgående træk har været – hos alle sagsbehandlere – at vi skulle passiviseres, ”trynes” 

hedder det vist på dansk. 

 

Forvaltningens forsøg på ”tavshed” er udtryk for en erkendelse af at magtfordrejende praksis ikke 

kunne passivisere os. 

 

Vi ønsker stadig ikke en tilslutning til Aabenraa Kommunes Kloakering. 

 

 

Afslutning:  

 

Vi er overvældet – det gælder alle på Lundsbjerg Møllevej 3 til 40 – over den totale mangel på vilje 

til demokratisk, anstændig opførsel. 

 

Velvidende, at man fra Aabenraa Kommune har forsøgt at bilde sig selv og andre ind, at VI var en 

gruppe uden sammenhold – dette sammenhold blev dog atter bekræftet 8.april 2018.  

 

Vores konklusion på den behandling som Aabenraa Kommune har udsat os som borgere for ved 

fuldstændig at have frataget os enhver form for demokratisk indflydelse. Aabenraa Kommune har 

simpelthen ikke villet have den dialog som er forudsat i egen spildevandsplan.  

 

Derfor klager vi over den systematiske Magtfordrejende forvaltningspraksis som Vi har 

været udsat for.  

 

 

Som TOVHOLDER for berørte ejere på Lundsbjerg Møllevej  

Erik Niels Juul – tlf: 40 74 91 19 

Lundsbjerg Møllevej 5. 

6200 Aabenraa 

 

 

 

 

  


