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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Fw: Landsretssdom og byretsdom er rene justitsmord i
direkte modstrid med gældende ret 

Uffe Thorndahl <uffe.thorndahl@mail.dk> 17. oktober 2017 kl. 15.03
Til: foged.nyk@domstol.dk, Flemming Bach <flb@guldborgsundforsyning.dk>,
nir@guldborgsundforsyning.dk, info@guldborgsundforsyning.dk,
"hkam@guldborgsund.dk" <rc@guldborgsund.dk>, Marty Wouters <wouters@mail.dk>,
AnneChris Jensen <annechrisj@gmail.com>, Leif A Jensen <sule@privat.dk>, Thomas
Tranberg <info@autocenter.dk>, Alex Stubbe <alexstubbe@gmail.com>,
conny@kroghvinrejser.dk, Michael Christensen <michael.klodskov@gmail.com>, Jørn
Rasmussen <jornrass@gmail.com>, Bo Brebøl <brebol@mail.dk>, carsten@ccbm.dk,
Tekstdoktoren <tommy@tekstdoktoren.dk>, neroes <colding6@gmail.com>, Lisbeth
Spindler <l.spindler@mail.dk>, Holger Øster Mortensen <holgler@frenning.dk>,
"P.O.Hansen" <poh@c.dk>, Gert Fruelund Jensen <gert.fruelund.jensen@gmail.com>,
Stig Gerdes <s.g@dadlnet.dk>, Bente Stenfalk <bentestenfalk@gmail.com>, Ole Stig
Andersen <ole@stigandersen.net>, Carl-Emil Larsen <cel@danva.dk>, efkm@efkm.dk,
faelles.nyk@domstol.dk, Mogens Nowak <mognow@yahoo.com>

Retten i Nykøbing Falster
Vestenborg Alle 8
4800 Nykøbing F.
 
Vedr.: Landsretsdom og byretsdom er rene justitsmord i direkte
modstrid med gældende ret. Sagsnr FS 9686/2017.
 
Jeg er af Martin Wouters, Stationsvej 20, 4873 Væggerløse
blevet bedt om at være bisidder i henhold til forvaltningslovens
§ 8 stk.1. i denne sag.
Jeg fremsender den mail, jeg tidligere i dag har sendt til
Domstolsstyrelsen. Som det klart fremgår, så er både
landsretsdommen og byretsdommen direkte justitsmord,
formentlig i det væsentlige baseret på, at Guldborgsund
Forsyning og Guldborgsund kommune groft har misligeholdt
officialprincippet og derfor har rejst en sag ved domstolene på
et direkte forkert retsgrundlag, muligvis først og fremmest på
grund af en meget betydelig faglig inkompetence i
Guldborgsund Forsyning.



18/10/2017 Gmail - Fw: Landsretssdom og byretsdom er rene justitsmord i direkte modstrid med gældende ret

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=99de4a5819&jsver=4DrlNiZZ_mU.da.&view=pt&msg=15f2a70af492a71c&search=inbox&siml=15f2a70… 2/5

Jeg skal i den forbindelse som bisidder bede retten i Nykøbing
F, om bistand og vejledning til, hvorledes jeg bedst får berigtiget
dette justitsmord. Såfremt retten har retningslinier, for hvorledes
retten håndterer justitsmord eller andet materiale om
justitsmord, skal jeg med henvisning til offentlighedsloven bede
om aktindsigt heri.
 
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
From: Uffe Thorndahl
To: post@domstolsstyrelsen.dk ; 'Marty Wouters' ; AnneChris Jensen ; 'Leif A Jensen' ; conny@kroghvinrejser.dk ;
Alex Stubbe ; Michael Christensen ; anne.lissau@gmail.com ; Jørn Rasmussen ; Milan Holding ;
carsten@ccbm.dk ; Bo Brebøl ; geodive@live.dk ; morten nielsen ; Thomas Tranberg
Sent: Tuesday, October 17, 2017 10:01 AM
Subject: Fw: Landsretssdom og byretsdom er rene justitsmord i dirkte modstrid med gældende ret

 

Domstolsstyrelsen
Store Kongens gade 1-3
1264 København K.
 
 
Vedr.: Landsretsdom og byretsdom er  rene justitsmord i direkte
modstrid med gældende ret.
 
Jeg medsender hermed som bisiddder for Martin Wouters;
Stationsvej 20, 4873 Væggerløse  en indkaldelse til fogedretten
i Nykøbing F.
Inkaldelsen er baseret på en landsretsdom af 30.5.2017 (
medsendt )  samt en byretsdom af 1.7.2016 af byretten i
Nykøbing F.
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Sagsresume.
Martin Wouters ejendom har i en meget lang periode afledt sit
spildevand efter forrensning i en bundfældningstank på
ejendommen til et lokalt fællesspildevandsanlæg som udledte
spildevandet til et moseområde. På et tidspunkt vedtager
kommunen et tømningsregulativ som også omfatter Martin
Wouters ejendom. Dette fungerer indtil 1.7.2014, hvor
Guldborgsund kommune/Guldborgsund Forsyning pludselig
ophører med at tømme Martin Wouters bundfældningstank og i
stedet nu sender opkrævninger for vandafledningsbidrag uden
at nogle forhold, hverken fysisk eller retligt har ændret sig.
Der har været en vurdering af, om det relativt gamle fælles
ledningsanlæg var offentligt eller privat. Konklusionen er, at der
er tale om et offentligt spildevandsanlæg. Den konklusion er jeg
enig i. Spørgsmålet er herefter om en ejendom med
bundfældningstank tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg
omfattet af en tømningsordning kan pålægges
vandafledningsbidrag. Landsretten begrunder sin afgørelse
med :
" Der er for landsretten mellem parterne enighed om, at det
eksisterende spildevandsanlæg som Martin Romain Felix
Wouters ejendom er tilsluttet , ikke er et privat anlæg, men
derimod ejes af Guldborgsund Forsyning A/S.
Under disse omstændigheder tiltrædes det, at Martin
Romain Felix Wouters skal betale vandafledningsbidrag til
Guldborgsund forsyning A/S, jf. § 2 a, stk.1 i lov om
betalingsregler for spildevandsselskaber mv. Det forhold,
at der - som en del af det samlede spildevandsanlæg - på
Martin Romian Felix Wouters ejendom er etableret en
bundfældningstank, eller at forsyningsselskabet ikke frem
til 2014 har opkrævet vandafledningsbidrag kan ikke føre
til noget andet resultat."
Hverken landsret eller byret har imidlertid fået de fornødne
oplysninger, og retsafgørelserne foreligger på det givne
grundlag som rene justitsmord. Det har i øvrigt påhvilet
Guldborgsund Forsyning og Guldborgsund kommune bla. i
henhold til officialprincippet at få belyst sagen så grundigt, at
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det kunne træffes korrekte og rigtige afgørelser inden sagen
blev sendt til domstolene. Dette ansvar har Guldborgsúnd
Forsyning og Guldborgsund kommune groft misligeholdt.
§ 2 stk.1. i loven om betalingsregler skal sammenholdes med
bestemmelserne vedrørende tømningsordninger i lovens § 3
stk.3. Tømningsbidraget skal fastsættes således, at hver
tømningsordning økonomisk hviler i sig selv. Dette indebærer,
at det årlige tømningsbidrag er den endelige betaling som den
pågældende ejendom skal betale i forbindelse med sin
afledning af spildevand. Den såkaldte restance som Guldborgs
Forsyning har opgjort afspejler således ikke en eneste udgift
som Guldborgsund Forsyning har haft i forbindelse med
spildevandsafledningen fra Martin Wouters ejendom.
Guldborgsund Forsyning har således ikke haft en eneste krone
i udgift i forbindelse med spildevandsafledningen fra Martin
Wouters ejendom.
Sammenhængen mellem lovens § 2 og tømningsordningen i §
3 er tydeligt understreget i Miljøstyrelsens udtalelse af
5.1.1998  i j.nr. M 276-0011. ( Medsendt ). På side 4 fastslås :
" Der kan således ikke opkræves vandafledningsbidrag
efter et målt eller skønnet vandforbrug tilsvarende
ejendomme, der er tilsluttet offentlig kloak, for ejendomme,
der deltager i en kommunal tømningsordning."
Det er præcist det som Guldborgssund Forsyning har forsøgt
og beklageligvis fået rettens medhold i, alene fordi
Guldborgsund Forsyning har misligeholdt officialprincippet.
Jeg har yderligere vedlagt en facebook meddelelse fra
daværende miljøminster Kirsten Brosbøl af 5.3.2015, hvor hun
til Poul Larsen, Stationsvej 4 oplyser :
" Hej Poul. Nej, man skal ikke betale vandafledningsafgift,
hvis man ikke er tilsluttet et offentligt rensningsanlæg. Bh
Kirsten".
Denne ministerudtalelse er en yderligere understregning af det
meget grove overgreb, der er sket på Martin Wouters. Alle er
således enige om, at spildevandet fra Martin Wouters ejendom
ikke renses i et offentligt spildevandsanlæg.
 

http://j.nr/
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Hvad gør man i et retssamfund, når et justitsmord er
konstateret ?.
Domstolsstyrelsen understreger på sin hjemmeside, at
Danmarks domstole er forpligtet til at sikre rigtige og retfærdige
domme. Jeg skal derfor bede om bistand og vejledning til,
hvorledes jeg som bisidder kan sikre Martin Wouters en
retfærdig afgørelse, med annullation af de to justitsmord, der er
begået af byretten og landsretten.
 
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen
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