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Til orientering sender jeg en kopi af et brev, som jeg i dag har sendt til Skov-

parkens Grundejerforening v/Andreas Hansen. 
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1. Jeg har i en mail af 7. januar 2021 fra Karsten Nissen modtaget din hen-

vendelse af 6. januar 2021 med bilag, hvor du – som formand for grundejer-

foreningens bestyrelse – klager på vegne af Skovparkens Grundejerforening

over Aabenraa Kommunes sagsbehandling og dispositioner i forbindelse

med opførelse af en støjmur i henhold til ”Lokalplan M 123. Boligområde ved

Vestermarksvej og Mølleåen”.

Jeg forstår det sådan, at sagen handler om en støjmur, der ifølge lokalplanen 

fra 2006, skulle opføres, men som entreprenøren – i forbindelse med opførel-

sen af nogle rækkehuse, som I bebor i dag – ikke opførte. Jeg forstår det i 

den forbindelse sådan, at Aabenraa Kommune bl.a. i 2012 udstedte et påbud 

til entreprenøren om, at støjmuren skulle opføres, og at kommunen i 2018 

udstedte et påbud om opførelse af støjmuren til både entreprenøren og jer i 

Skovparkens Grundejerforening. I 2018 fik entreprenøren desuden en bygge-

tilladelse til opførelse af flere rækkehuse men uden betingelse om, at støjmu-

ren skulle opføres. I slutningen af 2019 politianmeldte kommunen jer i Skov-

parkens Grundejerforening og varslede dagbøder, såfremt støjmuren ikke 

blev opført, hvorefter Skovparkens Grundejerforening valgte at opføre støj-

muren. Herefter anlagde I en sag ved Retten i Sønderborg mod entreprenø-

ren, og den 5. oktober 2020 blev der afsagt dom til fordel for Skovparkens 

Grundejerforening.  

Jeg forstår det sådan, at Skovparkens Grundejerforening er utilfreds med en 

række af Aabenraa Kommunes dispositioner gennem årene, herunder bl.a. at 

kommunen – selvom lokalplanen ikke var opfyldt – udstedte en ny byggetilla-

delse til entreprenøren og tillod jer at tage jeres boliger i brug, samt at kom-

munen ikke undervejs krævede, at entreprenøren stillede en bankgaranti til 

opførelse af støjmuren, og at kommunen ikke tidligere udstedte påbud mod 

entreprenøren om opførelse af støjmuren. 
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2. Ved min vurdering af, om jeg vil undersøge en sag nærmere, indgår bl.a.,

om der er udsigt til, at en ombudsmandsundersøgelse vil kunne hjælpe bor-

gerne til en bedre retsstilling eller hjælpe i forhold til borgernes nuværende og

fremtidige situation.

Efter at jeg har gennemgået din henvendelse, har jeg besluttet ikke at fore-

tage mig mere i sagen. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov om Folketingets Om-

budsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Det fremgår af 

denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver til-

strækkelig anledning til undersøgelse. 

Det er indgået i min beslutning om ikke at foretage mig mere i sagen, at der 

er flere af de beslutninger, som myndighederne har truffet, som jeg under alle 

omstændigheder er afskåret fra at undersøge.  

Det skyldes, at ombudsmanden ikke kan behandle klager over domstolene, 

jf. § 7, stk. 2, i ombudsmandsloven). I det ligger også, at jeg ikke kan be-

handle klager over sager eller spørgsmål, som har været behandlet af dom-

stolene. Jeg behandler af samme grund heller ikke klager over forhold, som 

har meget nær sammenhæng med forhold, som har været bedømt af dom-

stolene.  

Det skyldes også, at en klage skal være indgivet til ombudsmanden, inden et 

år efter at forholdet er begået. Det følger af § 13, stk. 3, i ombudsmandslo-

ven. Jeg henviser til, at en række af de afgørelser og forhold, som I er util-

fredse med hos Aabenraa Kommune ligger mere end et år tilbage. 

Jeg kan desuden oplyse, at man først kan klage til ombudsmanden, når man 

har brugt alle muligheder for at klage til en administrativ klagemyndighed. Jeg 

henviser til § 14 i ombudsmandsloven. Har man ikke brugt sine klagemulig-

heder, kan ombudsmanden ikke tage stilling til ens klage – heller ikke selv 

om fristen for at bruge en anden klagemulighed er overskredet. Jeg bemær-

ker i den sammenhæng, at afgørelser om f.eks. påbud efter planloven eller 

byggeloven vil kunne påklages til enten Planklagenævnet eller Byggeklage-

enheden i Nævnenes Hus. 

3. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen.

Med venlig hilsen 
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