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• MiQe egne erfari"ger, med min ringe husstandsbelastning, siger, en tømning højest er 
. påkrævet hvert 20. år, skriver Jørn Rasmussen 

Jørn Rasmussen er kendt - også på Lolland-Falster - for sin kritik af myndighedernes ageren i. forhold til spildevand. Nu har han tabt 
FOTO: DAVID ARNHOLM endnu en retssag. 

Jørn Rasmussen fra Fair Spildevand er blevet dømt, 
men bebuder en anke til landsretten ' 
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Strid om trixtank udløser 
bøder til Jørn i byretten 

.re- NYKØBING Det endte 
~ med en bøde på 5.000 
kroner samt tvangsbøder 
på 2.000 kroner om måne 
den, da Retten i Nykøbing 
for nylig fældede dom i en 
sag om tømning af en 
trixtank. Nærmere bestemt 
trixtanken hjemme hos 
Jørn Rasmussen i Vording 
borg. 
Han er af mange kendt 

som talsmand for forenin 
gen Fair Spildevand, hvor 
han i dag er kasserer - og 
for at være stærkt kritisk 
overfor myndighedernes 
ageren på netop spilde 
vandsområdet. Og det er 
netop sådan en uenighed, 
der har udløst dommen. 
Jørn Rasmussen vil ikke 

efterkomme et reglativ fra 
Vordingborg Kommune, 
der befaler, at bundfæld 
ningstanke skal tømmes en 
gang om året. Tidligere fra 
2005 til 2010 - har Jørn Ras 
mussen haft en dispensati 
on, men den er udløbet, og 
derfor vil Vordingborg Spil 
devand nu have, at en 
slamsuger kan komme at 
tømme tanken. 
Det har Jørn Rasmussen 

nægtet at tillade, og nu er 
han derfor blevet dømt for 
at overtræde Miljøbeskyt- 

telsesloven. Det koster ham 
altså en bøde på 5.000 kro 
ner samt tvangsbøder på 
2.000 kroner om måneden 
fra 1. juni, indtil han lader 
bundfældningstanken tøm 
me. 
Jørn Rasmussen har dog 

ikke tænkt sig at give op. 
Han er ved afskrive til Pro 
cesbevillingsnævnet for at 
få lov at anke til landsret 
ten. 

Skader bakterierne 
Jørn Rasmussens argument 
for at afvise tømningen af 
tanken er, at det vil være et 
unødigt ressourceforbrug, 
der kan skade mere, end 
det gavner. 
I retten fortalte han, at 

han gennem alle årene har 
lavet målinger i sin bund 
fældningstank. Og han me 
ner på den baggrund, at de 
bakterier, der er dernede, er 
bedre for miljøet end det 
kemikalium, som slamsug 
ningsfirmaet tilsætter det 
vand, der efter tømning 
sprøjtes ned i tanken. 

- Der er aldrig sammen 
lignet målinger af afløbet 
fra bundfældningstanke, 
der blev tømt, for eksempel 
en måned efter tømning, og 
så bundfældningstanke, 

der ikke blev tømt. Indtil 
det er afklaret, om der: er en 
målbar forskel, vil jeg hen 
holde mig til, at man ikke 
unødigt skal forstyrre en 
stabil bakterieflora. Der 
kommer jo både bakterier 
fra andre tanke og kemika 
lierester fra selve tøm 
ningsbilen ved hver tvang 
stemning. Alt i alt et 
unødigt ressourceforbrug 
med flere uafklarede fakto 
rer, hvor det ikke kan ude 
lukkes, at noget skader, me 
re end det gavner, har han 
skrevet til kommunen. 
I brevet fortsætter han: 
- Mine egne erfaringer, 

med min ringe husstand s 
belastning, siger, en tøm 
ning højest er påkrævet 
hvert 20. år, og formodent 
lig med længere intervaller. 
Men det har hidtil været 
vanskelligt at holde stand 
længere, da det er lykkedes 
kommunen at overraske 
mig på dage, hvor jeg ikke 
har været hjemme. 

Utilfreds med advokat 
Argumenterne til trods 
fandt retten ham altså skyl 
dig i at overtræde loven. 
Men han er også skuffet 
over den advokat, han hav 
de til at føre sin sag. Han 

ville nemlig ikke, siger Jørn 
Rasmussen, kæmpe for en 
frifindelse, men kun for en 
reduceret bøde - og det ar 
bejde har han taget 23.000 
kroner for. 

- Du tror, det er løgn! Men 
de vidner, jeg gerne ville 
have indkaldt, dem ville 
han ikke gå med tii. Og det 
vigtigste vidne ville han ik 
ke have. Han skulle have 
sagt "Jeg kan ikke procede-= 
re den, sdm du ønsker."Men 
jeg har været selvmØder al 
le de andre gange, og det 
gik ikke for godt, siger han 
med henvisning til de andre 
retssager, han tidligere har 
tabt. 
At han også tabte denne 

sag, tilskriver han, at han 
ikke fik mulighed for at for 
klare sagen ordentligt for 
dommeren, som ikke fik al 
le de relevante bilag, Jørn 
Rasmussen ønskede at 
forelægge. 

- Jeg har sendt 27 sider 
med 11 Siders bIlag, men de 
bilag var ikke vedlagt sa 
gen. Og dommeren har af 
sagt dommen inden retssa 
gen, det er jeg sikker på, 
siger Jørn Rasmussen. 
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