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Svar retur til kommunen
Fra: Per Horup
Sendt: 16. april 2021 08:47
Til: Ditte Lundgaard Jakobsen <dlja@aabenraa.dk>
Emne: SV: Forslag til aftale vedr. støjmuren
Kære Ditte
Tak for din skrivelse.
Selvom jeg er leder af Horup-koncernen og ejer af en større del af denne så skal jeg også
overholde lovgivningen.
Således kan jeg ikke blanco lade koncernen påtage sig en udgift som er koncernen som sådan
uvedkommende.
Dette kan i værste fald blive betragtet som maskeret udlodning og dermed medføre ganske store
skatte og bødekrav ved siden af krav om min personlige indbetaling af tilsvarende beløb til
selskaberne.
Hvis jeg således skal kunne indgå i en aftale om, at koncernen skal forpligte sig på nogen måde,
skal dette ske på et forretningsmæssigt grundlag, og jeg kan således ikke ensidigt pålægge
koncernen en sådan byrde.
Jeg strakte mig meget langt ved det oprindeligt fremsatte tilbud.
Hvis forholdet skal koges ind til en undersøgelse af om kommunen er erstatningsansvarlig, og
oplysning af sagen alene skal ske fra kommunens side, er det nok givet, hvad konklusionen vil
blive, så jeg må desværre meddele, at jeg ikke ønsker at strække mit tilbud yderligere.
Mit tilbud står ved magt men ikke i en model, der er indskrænket som anført af kommunen.
Det er ikke vores opfattelse, at de i mit tilbud anførte forhold automatisk vil blive afdækket
under en simpel undersøgelse af, om kommunen har pådraget sig erstatningsansvar.
Dette fremgår jo også ganske udmærket af dine egne bemærkninger omkring kompleksiteten i
spørgsmålene.
Spørges der alene som foreslået af dig, vil en evt. undersøgelse ej heller afdække om et sådan
foreligger, undersøgelsen vil alene afdække om de dokumenter, der forevises en undersøger, ud
fra en abstrakt vurdering af disse, medfører at der foreligger et erstatningsansvar.
Jeg er bange for at sådan en undersøgelse vil være ganske værdiløs og desværre ikke som de 2
politikers udlægning om en uvildig undersøgelse.
Med venlig hilsen
Per Horup
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