
Jeg har vedlagt tilbuddet igen og håber på svar ligegyldig udfaldet også inden d.3 maj

God dag
Med venlig hilsen
Per Horup

www.horup.dk

Styrtom Skovvej 12 Tlf. +45 7362 6200
DK-6200 Aabenraa Fax. +45 7362 6201

Mobil. +45 4017 0610
Mail: per@horup.dk

Fra: Thomas Andresen <tand@aabenraa.dk> 
Sendt: 26. april 2021 21:48
Til: Per Horup
Cc: Tom Stefan Ahmt <ahmt@aabenraa.dk>; Povl Kylling Petersen <pkp@aabenraa.dk>; Ditte
Lundgaard Jakobsen <dlja@aabenraa.dk>
Emne: Sv: Forslag til aftale vedr. støjmuren

Kære Per

Jeg har læst dit seneste svar på kommunens forslag om en aftale, og drøftet det med 
Povl, Tom og Ditte.
Jeg har noteret mig, at du vurderer der også er barrierer hos dig i forhold til at indgå en 
aftale som skitseret nedenfor. Samtidig med, at du er af den opfattelse, at vurderingen 
af kommunens erstatningsansvar bliver ensidigt.

Jeg kan garantere dig, at kommunen ønsker at belyse fuldt ud, om der er handlet 
ansvarspådragende, og derfor i den sammenhæng naturligvis ønsker at besvare de 
spørgsmål der skal til for at belyse dette. Vi har netop lagt op til, at imødekomme dit 
valg af advokat for at undgå opfattelsen af, at vurderingen er ensidig. 

Jeg bliver dog nød til at understrege, at kommunen fortsat ikke kan indgå en aftale på 
de vilkår du skitserer. En aftale med en part der ikke har lidt et tab, er ikke muligt. 
Derfor giver din tilbagemelding ikke anledning til at ændre på vores oplæg til rammerne 
for en aftale. Vi ønsker fortsat at indgå en aftale som skitseret, da vi ønsker at 
kompensere grundejerne  for udgifterne til støjmuren i det omfang det er juridisk muligt 
for kommunen. Omvendt ser vi også gerne, at du kompenserer grundejerne i det omfang 
kommunen ikke har handlet ansvarspådragende, hvilket du tidligere har signaleret du 
var indstillet på.

Jeg vil derfor forsøge en sidste gang at appellere til, at du  indgår aftalen. Under alle 
omstændigheder har jeg brug for en tilbagemelding fra dig inden den 3. maj.

Som tidligere nævnt, vil jeg uanset dit svar, forelægge en åben sag for økonomiudvalget 
hvor jeg orienterer om, at vi har forsøgt at indgå en aftale med dig, og herefter lade det 
være op til økonomiudvalget om man ønsker en advokatundersøgelse af kommunens 
erstatningsansvar. 

God aften

Med venlig hilsen

Thomas Andresen
Borgmester 
Aabenraa Kommune
Skelbækvej, 6200 Aabenraa
Mobil 4015 4550

Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen
Sendt: 16. april 2021 12:38
Til: Thomas Andresen; Povl Kylling Petersen
Cc: Tom Stefan Ahmt
Emne: VS: Forslag til aftale vedr. støjmuren

t.o. Per Horups svar vedr. støjmuren

Venlig hilsen

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør
Plan, Teknik & Miljø
Tlf: 22154104
Email: dlja@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune
Plan, Teknik & Miljø
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
www.aabenraa.dk

Fra: Per Horup <per@horup.dk> 
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.

Bilag 9
Borgmesteren tager over og lukker dialogen

Nina
Linje  



Med venlig hilsen

Thomas Andresen
Borgmester 
Aabenraa Kommune
Skelbækvej, 6200 Aabenraa
Mobil 4015 4550

Fra: Per Horup 
Sendt: 27. april 2021 14:58
Til: Thomas Andresen
Cc: Tom Stefan Ahmt; Povl Kylling Petersen; Ditte Lundgaard Jakobsen
Emne: SV: Forslag til aftale vedr. støjmuren

Kære Thomas

tak for din mail.

Jeg mener nu ikke, at kommunen ønsker en reel uvildig advokat undersøgelse hvor man få 
afdækket forløbet, når kommunen ensidigt vil opstille betingelserne og afviser centrale 
spørgsmål i sagen, men dette bliver vi nok ikke enige om.

Med hensyn til dine bemærkninger om en part der ikke har lidt tab, skal jeg gøre 
opmærksom på, at det tab, som er lidt i Horup Skovparken A/S, ligeledes er lidt i resten af 
Horup koncernen, da Horup Gruppen både var største kreditor og havde stillet en kaution 
over for bankgælden.
Det er derfor meget forkert at sige at Horup Koncernen er en part der ikke direkte har tabt 
penge på forløbet.

Hvis kommunen ikke er erstatningsansvarlig over for beboerne isoleret set, behøver det 
ikke at frifinde kommunen total set, og derfor er det ikke rimeligt at Horup koncernen så 
pr. automatik betaler.

Det er meget tydeligt at kommunen kun vil hjælpe beboerne, hvor jeg var så naiv at 
forstille mig at Horup Koncernen kun få samme rettigheder som øvrige borgere.

Hvis spillereglerne skal fastlægges ensidigt af kommunen, og den eneste indflydelse Horup 
Koncernen kan få på undersøgelsen er, at kræve, at den undersøgende advokat ikke er eller 
er i risiko for at være eller blive inhabil, er der tale om noget, der svarer til en boksekamp, 
hvor den ene part har begge hænder bundet på ryggen, og denne kamp ønsker jeg ikke selv 
at deltage i eller at nogen af selskaberne i Horup koncernen skal deltage i.

Jeg håber på forståelse for, at jeg lige som kommunen skal sørger for at følge lovgivningen, 
og jeg kan ikke lovligt få mine selskaber til at påtage sig en ensidige forpligtelser ud at de 
modtage en modydelse.  Jeg vil derfor gerne komme med en sidste appellere til at 
kommunen om tager imod mit første tilbud, som lige stiller mig med andre borgere i 
kommunen.

Jeg har vedlagt tilbuddet igen og håber på svar ligegyldig udfaldet også inden d.3 maj

God dag
Med venlig hilsen
Per Horup
 

www.horup.dk

Styrtom Skovvej 12 Tlf. +45 7362 6200
DK-6200 Aabenraa Fax. +45 7362 6201

Mobil. +45 4017 0610
Mail: per@horup.dk

Fra: Thomas Andresen <tand@aabenraa.dk> 
Sendt: 26. april 2021 21:48
Til: Per Horup <per@horup.dk>
Cc: Tom Stefan Ahmt <ahmt@aabenraa.dk>; Povl Kylling Petersen <pkp@aabenraa.dk>; Ditte
Lundgaard Jakobsen <dlja@aabenraa.dk>
Emne: Sv: Forslag til aftale vedr. støjmuren

Kære Per

Jeg har læst dit seneste svar på kommunens forslag om en aftale, og drøftet det med
Povl, Tom og Ditte.
Jeg har noteret mig, at du vurderer der også er barrierer hos dig i forhold til at indgå en
aftale som skitseret nedenfor. Samtidig med, at du er af den opfattelse, at vurderingen
af kommunens erstatningsansvar bliver ensidigt.

Jeg kan garantere dig, at kommunen ønsker at belyse fuldt ud, om der er handlet
ansvarspådragende, og derfor i den sammenhæng naturligvis ønsker at besvare de
spørgsmål der skal til for at belyse dette. Vi har netop lagt op til, at imødekomme dit
valg af advokat for at undgå opfattelsen af, at vurderingen er ensidig.

Jeg bliver dog nød til at understrege, at kommunen fortsat ikke kan indgå en aftale på
de vilkår du skitserer. En aftale med en part der ikke har lidt et tab, er ikke muligt.
Derfor giver din tilbagemelding ikke anledning til at ændre på vores oplæg til rammerne
for en aftale. Vi ønsker fortsat at indgå en aftale som skitseret, da vi ønsker at
kompensere grundejerne for udgifterne til støjmuren i det omfang det er juridisk muligt
for kommunen. Omvendt ser vi også gerne, at du kompenserer grundejerne i det
omfang kommunen ikke har handlet ansvarspådragende, hvilket du tidligere har
signaleret du var indstillet på.

Jeg vil derfor forsøge en sidste gang at appellere til, at du indgår aftalen. Under alle
omstændigheder har jeg brug for en tilbagemelding fra dig inden den 3. maj.

Som tidligere nævnt, vil jeg uanset dit svar, forelægge en åben sag for økonomiudvalget
hvor jeg orienterer om, at vi har forsøgt at indgå en aftale med dig, og herefter lade det
være op til økonomiudvalget om man ønsker en advokatundersøgelse af kommunens
erstatningsansvar.

God aften




Fra: Per Horup
Til: Nina Tholander
Emne: VS: Forslag til aftale vedr. støjmuren
Dato: 28. juni 2021 13:49:33

Med venlig hilsen
Per Horup

www.horup.dk

Styrtom Skovvej 12 Tlf. +45 7362 6200
DK-6200 Aabenraa Fax. +45 7362 6201

Mobil. +45 4017 0610
Mail: per@horup.dk

Fra: Thomas Andresen <tand@aabenraa.dk> 
Sendt: 28. april 2021 12:40
Til: Per Horup 
Cc: Tom Stefan Ahmt <ahmt@aabenraa.dk>; Povl Kylling Petersen <pkp@aabenraa.dk>; Ditte 
Lundgaard Jakobsen <dlja@aabenraa.dk>
Emne: Sv: Forslag til aftale vedr. støjmuren

Kære Per

Jeg ar taget din mail til efterretning.

Jeg vil nu bede økonomiudvalget tage stilling til om kommunen skal indlede en 
undersøgelse mod sig selv. 

Det havde bestemt givet god mening at have afklaret kompensationsspørgsmålet så 
regningen på støjmuren kan sendes til rette vedkommende. Hvis pilen peger på os vil 
jeg bede byrådet om penge til kompensation. 

Jeg vil ikke her tage yderligere stilling til din mail, da den er præget af nogle tidligere 
oplevelser, som jeg ikke er del af.

Jeg anser dialogen om aftale vedr. støjmuren mellem os og dig for afsluttet.

Med venlig hilsen

Thomas Andresen
Borgmester 
Aabenraa Kommune
Skelbækvej, 6200 Aabenraa
Mobil 4015 4550

Fra: Per Horup <per@horup.dk>
Sendt: 27. april 2021 14:58
Til: Thomas Andresen
Cc: Tom Stefan Ahmt; Povl Kylling Petersen; Ditte Lundgaard Jakobsen
Emne: SV: Forslag til aftale vedr. støjmuren

Kære Thomas

tak for din mail.

Jeg mener nu ikke, at kommunen ønsker en reel uvildig advokat undersøgelse hvor man få
afdækket forløbet, når kommunen ensidigt vil opstille betingelserne og afviser centrale
spørgsmål i sagen, men dette bliver vi nok ikke enige om.

Med hensyn til dine bemærkninger om en part der ikke har lidt tab, skal jeg gøre
opmærksom på, at det tab, som er lidt i Horup Skovparken A/S, ligeledes er lidt i resten af
Horup koncernen, da Horup Gruppen både var største kreditor og havde stillet en kaution
over for bankgælden.
Det er derfor meget forkert at sige at Horup Koncernen er en part der ikke direkte har tabt
penge på forløbet.

Hvis kommunen ikke er erstatningsansvarlig over for beboerne isoleret set, behøver det
ikke at frifinde kommunen total set, og derfor er det ikke rimeligt at Horup koncernen så
pr. automatik betaler.

Det er meget tydeligt at kommunen kun vil hjælpe beboerne, hvor jeg var så naiv at
forstille mig at Horup Koncernen kun få samme rettigheder som øvrige borgere.

Hvis spillereglerne skal fastlægges ensidigt af kommunen, og den eneste indflydelse Horup
Koncernen kan få på undersøgelsen er, at kræve, at den undersøgende advokat ikke er eller
er i risiko for at være eller blive inhabil, er der tale om noget, der svarer til en boksekamp,
hvor den ene part har begge hænder bundet på ryggen, og denne kamp ønsker jeg ikke selv
at deltage i eller at nogen af selskaberne i Horup koncernen skal deltage i.

Jeg håber på forståelse for, at jeg lige som kommunen skal sørger for at følge lovgivningen,
og jeg kan ikke lovligt få mine selskaber til at påtage sig en ensidige forpligtelser ud at de
modtage en modydelse. Jeg vil derfor gerne komme med en sidste appellere til at
kommunen om tager imod mit første tilbud, som lige stiller mig med andre borgere i
kommunen.




