
vores opfattelse komme omkring de samme overordnede spørgsmål i forhold
til kommunens ansvar, nemlig:

-       Har kommunen hjemmel til uden sagsanlæg at kompenserer grundejerne helt
eller delvist for udgifter til opførsel af støjmuren

-       Har kommunen handlet ansvarspådragende i forbindelse med sikring af
lokalplanens opfyldelse blandt andet med baggrund i et langstrakt forløb

Som jeg nævnte på mødet, og efterfølgende på mail og i telefon, så har kommunen ikke
hjemmel til (juridisk mulighed for), at indgå en aftale om kompensation til et selskab,
der ikke er part i sagen. Vi kan kun udbetale erstatning direkte til den juridiske
enhed/borger, der måtte have lidt et tab på baggrund af kommunens
ansvarspådragende handlinger. Det har du så også selv efterfølgende frafaldet.

Med det udgangspunkt skal jeg derfor spørge dig om, hvorvidt du vil indgå en aftale
med kommunen om følgende;
- Afviser den eksterne advokat, at kommunen har handlet ansvarspådragende, så
kompenserer du grundejerne for de resterende udgifterne til opførelsen af muren

- Har  kommunen handlet ansvarspådragende, er kommunen indstillet på atacceptere,
at forældelsesfristen først udløber 6 måneder efter undersøgelsens resultat.

Jeg skal også afslutningsvis understrege, at hensigten med vores del af 
advokatundersøgelsen er at belyse, om kommunen har handlet efter god 
forvaltningsskik, idet det naturligvis er os magtpåliggende at levere et så 
fyldestgørende og sagligt funderet materiale til vores politikere som muligt. Derfor er 
det også hensigten at iværksætte advokatundersøgelsen uagtet din medvirken eller ej, 
såfremt økonomiudvalget ved en kommende orientering måtte træffe denne beslutning.

Jeg skal venligst bede om dine bemærkninger inden mandag kl. 12 hvis muligt.

Venlig hilsen

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør
Plan, Teknik & Miljø
Tlf: 22154104
Email: dlja@aabenraa.dk
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Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen <dlja@aabenraa.dk> 
Sendt: 15. april 2021 08:09
Til: Per Horup
Emne: Forslag til aftale vedr. støjmuren

Kære Per

Jeg har nu haft mulighed til at se på dit forslag i forhold til hvilke spørgsmål du ønsker 
belyst, samt hvilken aftale du vil indgå.

Jeg vil starte med at sige, at den juridiske kompleksitet af spørgsmålene er med til at 
komplicere en mulig fælles løsning mere end at understøtte en afdækning af, hvorvidt

Aabenraa Kommune har handlet ansvarspådragende i forbindelse med håndtering af 
sagen om etablering af støjmuren. De generelle spørgsmål vi forslog på mødet, vil efter
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