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J0rns tank skal for en
domnier i morgen
LORTESAG: Kom-
munen har tabt
talmodigheden med
borger, som i ni ar
har nasgtet at fa sin
bundfaeldningstank
tomt.

Jem Rasmussen har i artier ksempet for retten til ikke at fa tvangs-
temtsin trixtank. Nu harkommunen mistet talmodigheden, og tor's-
dag skal han for retten. Foto:Poul Poulsen

AfClausVilhelmsen

MASNED0: Kan man mod-
sastte sig at fa temt sin bund-
fseldningstank, nar kommu-
nen har vedtaget, at det skal
man?

Ja, mener J0rn Rasmus-
sen, der bor pa Masnedo
ved Vordingborg. Han beta-
ler for tomningen via ejen-
domsskatten, sa pengene
bliver trukket automatisk
hvert ar. Alligevel naegter
han at lade Vordingborg
Spildevands tomningsope-
rator FKS-Slamson fa ad-
gang til ejendommen pa Pile
Alle.

Nej, mener Vordingborg
Kommune, der vedtog regu-
lativetom t0mning27. marts
2008. Kommunen indskaer-
pede 3. april 2017, at ogsa
J0rn Rasmussen skal have
t0mt sin tank og i december

,  samme ar meldte kommu
nen ham til politiet.

Skadeligt
For J0rn Rasmussen, der er
medlem af Nye Borgerlige,
er det dog ikke et sporgsmal
om penge, men principper.
Hvorfor skal kommunen
blande sig i, om han far tomt
sin tank, nar han forurener
lige sa lidt eller mindre end
andre, mener han.

- Jeg har lavet malinger
af det, der siver ud fra min
bundfaeldningstank 1 otte
ar, og det, der siver ud nu, er
ikke mere skadeligt end det,
der sivede udfor.

- Hvis du har en sund bak-
teriekultur, skal du ikke
rode med det. »If it ain't bro
ke, don't fix it«, begrunder
han sin modstand. •

Han forklarer, at man un
der tomningen forstyrrer en
bakteriekultur.

- I forbindelse med tam-
ningen bruger slamsugeren
stofiet polymer for bedre at
adskille det faste fra det fly-
dende, da det er urentabelt
at kere rundt med for meget
vand 1 slamsugeren; Der er
bare lige den hage ved Poly
mer, at det er meget giftigt
for vandlevende organismer
og meget giftigt for daphnier
og alger, siger Jam Rasmus
sen.

Han mener simpelthen,
at han er mere miljobevidst
end Vordingborg Kommu
ne, som har tvunget en ens-
artet ordning ned over alle
borgerne.

Dispensation
Da J0rn Rasmussen lod
slamsugeren tomme tan-
ken i 2011, havde han ikke
faet t0mt tanken i 16 ar. Han
betalte troligt hvert ar fra
1995, selvom han altid har
ment, at det er ulovligt.

- Jeg mener, at det er ulov
ligt at forlange et gebyr for
en ydelse, man ikke modta-
ger. Det skal her bemaerkes,
at det ikke er en skattefinan-
sieret - men brugerfinansie-

ret ordning, pipbger Jeru
Rasmussen.

12005 fik han en midlerti-
dig fritagelse for tomning
underskrevet af davseren-
de borgmester Bent Peder-
sen og kommunaldirektar
Kenth Halfdan Ferning. Der
var dog nogle skrappe betin-
gelser.

Der matte kun bo en per
son pa ejendommen, og han
matte kun bruge 25 kubik-
meter vand arligt. Tanken
skuUe efterses af ham selv
mindst en gang om aret, og
drift og vedligeholdelse af
tanken skulle ske efter fa-
brikantens anvisninger.
Ved ejerskift ophorte ord-
ningen. Og endelig kunhe
kommunen slojfe ordnin-
gen, hvis tanken forurene-
de. Dispensationen gjaldt i
femar til 2010.

- Jeg har spurgt kommu
nen, hvad der har andret sig
efter 2010, men nu var det jo
blevet til en storkommune,
og sa skulle alle folge re^-
lerne, siger Jorn Rasmussen ~"
med en stemme, der ikke no-
gen i tvivl om, hvad han sy-
nes om den fremgangsmMe.

Mislykket fors0g pa dialog
MASNED0: Jorn Rasmussen
har flere gange forsogt at ffi
en dialog med Vordingborg
Kommune og diskutere den
reele forurening eller man
gel pa samme. I 2014 kom
der en ny ansvarlig i kom
munen, og J0rn Rasmussen

skrevtilham:
»Da jeg ikke tidligere har

talt med dig, vil jeg foresM
at vi modes, sa jeg kan orien-
tere dig om de' interessante
erfaringer, jeg har faet ved
ikke at lade tanken tomme
hvert ar. A1 for megen gold

skriveri har v^ret brugt
pa denne sag. »Tag gummi-
stovlerne pa« og beseg mig
sa jeg kan forklare dig mine
erfaringer. Eller du vaelger
et tidspunkt hvor jeg kan
komme forbi dit kontor. Lad
OS, til en forandring, prove

at komme op af skyttegrave-
ne. Det kunne maske endda
medfore, at vi sammen kun
ne finde lidt mere konstruk-'
tive losninger end hidtil.«

Men lige lidt hjalp det. Nu,
er sagen endt i Retten i Ny-
kobing Falster.
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