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8960  Randers  SØ

MED PÅSTAND  2 0M  UBERETTIGET  TILSYN

isagen BS-22838/2018-ARH

mod

PÅSTAND 2:

Johan Koed-Jørgensen
Aakjærvej  100

8300 0dder

v/advokat  Hans Sønderby Christensen

Odder Kommune

Rådhusgade  3

8300 0dder

v/  advokat  Vibeke Beck Westergaard

Sagsøgte tilpligtes  at anerkende at være uberettiget  til at gennemføre  tilsyn på sagsøgers ejendom
den 4. og 5. juli på baggrund af kommunens  meddelelse om "Generelt  naturtilsyn  på Åkær Gods's

ejendom"  af 27. juni  2018.

PROCESSUELLE BEGÆRINGER

Begæring  om  opsættende  virkning  fastholdes

Retten  anmodes  om  at hastebehandle  sagen.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Sagsøgte har -  efter, at stævning er indgivet  -  den 27. juni meddelt,  at der gennemføres  et tilsyn den

4. juli 2018 i tidsrummet  8-15.30 samt torsdag den 5. juli 2018 i tidsrummet  8-15.30 (Bilag 11). Det

følger af kommunens  skrivelse af 22. juni sammenholdt  med advokat Westergaards  skrivelse, at god-

set ikke er mistænkt  for strafbart  forhold  og, at tilsynet  udmærket  kan finde sted på et andet  tids-
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punkt,  f.eks. i anden måned eller år, jf. ordet  "ca"  i skrivelse  af 22. juni. Godset  har protesteret  mod
det præcise  tidspunkt,  eftersom  det er midt  i personalets  ferie,  og i næste uge skal personalet  høste.

Skrivelsen  bekræfter,  at indgivelse  af stævning  har været  berettiget,  idet der rettelig  er tale om et
(forsØg på) "reparation"  af henvendelsen  af 22. juni.

Det bestrides,  at der kan foretages  et rutinetilsyn  som præcist  lige så godt  kunne  have været  gennem-
fBrt  i et andet,  når væsentlige  hensyn taler  imod samt  at det upræcise  tidspunkt  er egnet  til at opfylde
1ovgivningens  krav om varsling  mm. således som anført  i stævningen,  ligesom  skrivelsen  af 27. juni  end
ikke angiver  præcist,  hvor på godsets  1600  hektarer  store areal, at tilsynet  påtænkes  påbegyndt.  Det
gøres gældende,  at "varslingen"  af 27. juni allerede  af disse grunde  udgør  en tilsidesættelse  af såvel
EU-retlige  som nationalretlige  regler  og principper.

Protester  såvel mundtlige  som skriftlige  har været  forgæves,  jf. vedlagte  anmodning  af 29. juni (bilag
12). Endvidere  fremlægges  kommunens  besvarelse  af 2. juli (bilag 13) samt fornyet  henvendelse  til
kommunen  af 2, juli med begrundelse  (bilag 14), og endelig  kom kommunens  afslag af d.d. (bilag 15),
hvorved  nærværende  processkrift  med ny påstand  2 er nødvendiggjort.  Dette  fremgår  af vedhæftede
skrivelse  af d.d. til kommunen  (bilag 16), ligesom telefonreferat  af drøftelse  med vort  kontor,  frem-
lægges som bilag (bilag 17). Det fremgår  heraf, at det er "politisk  bestemt",  at der ikke indrømmes
adgang  til at ændre  tidspunktet,  jf. tillige  mail fra kommunen  af d.d. (bilag 18)

Bilag:

Bilag 11:

Bilag 12:

Bilag 13:

Bilag 14:

Bilag 15:

Bilag 16

Bilag 17

Bilag 18

"Generelt  naturtilsyn  på Åkær  Gods's ejendom"  af 27. juni.
Anmodning  til kommunen  af 29. juni  om flytning  af tilsyn.
Kommunens  afslag af 2. juli  vedrørende  flytning  af tilsyn.
Begrundet  anmodning  om flytning  af tilsyn af 2. juli.
Kommunens  afslag af 3. juli  vedrørende  flytning  af tilsyn.
Mailbrev  til Kommunen.

Telefonreferat.

Mail af 3. juli fra Odder  Kommune.

Randers, den 3. juli 2018

Hans Sønderby  Christensen
Advokat  (H), Partner
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