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FREDAG
9.00-12.00: Faxe Aktivitets-

center: Motion for ældre
9.00-10.00: Kirkehuset Haslev: 

Morgensang 
9.30-10.30: Faxe Svømmehal: 

Svømning for ældre
9.30-13.30: OASEN, Grøn-

dalsvej 8, Haslev: Malerhold 
- akryl og akvarel

14.30-16.30: Butik Oasen, 
Faxe: Strikkeklub

16.00-17.15: Vibeengskolen, 
Haslev: Bråby Børneklub

23.00: Radio Rollo, 104,7 MHz 
på Sydøstsjælland: Radio-
programmet en stemme i 
natten 

LØRDAG
9.30-12.00: Kirkehuset, Ha-

slev: Kirkehøjskole om Lu-
thers to-regimentslære

Biografen Kanten 
Fredag
18.00: Dræberne fra Nibe
18.00: Jeg, Daniel Blake (Deli-

catessen)
20.00: Dræberne fra Nibe
20.00: Assassin’s Creed
Lørdag
15.45: Syng
15.45: Iqbal og superchippen
17.45: Paterson (Delicatessen)
18.00: Dræberne fra Nibe
20.00: Assassin’s Creed
20.00: Dræberne fra Nibe

Haslev Bio
Fredag og lørdag
17.00: Jackie
18.50: Dræberne fra Nibe
20.30: Natdyr

VOLD: I midten af 
december og igen 
torsdag har en 
19-årig overfaldet 
en 16-årig. Den 
19-årige mener at 
den 16-årige har 
voldtaget hans 
søster.

HASLEV: To gange er en 16-
årig dreng fra Haslev angi-
veligt blevet overfaldet af en 
19-årig mand. Det fremgår 
af anklagemyndighedens 
sigtelse mod den 19-årige.

Senioranklager Mariam 
Khalil fra Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi vil 
fredag eftermiddag kræve 
den 19-årige varetægts-
fængslet.

- Han mener, at den for-
urettede har voldtaget hans 
søster. Det er det, der ligger 
bag, fortæller Mariam Kha-
lil.

Den 16-årige blev torsdag 
overfaldet ved Faxe Ung-
domsskole i Haslev. I for-
bindelse med afhøringen 
fortalte han, at han tilbage i 
december var offer for et an-
det overfald.

Det foregik på en parke-

ringsplads ved Vesterled, 
også i Haslev. Gernings-
manden var den samme.

Ved overfaldene er der ble-
vet brugt knytnæveslag og 
spark. Der har også været en 
kniv inde i billedet.

- Derudover er der rejst 
sigtelse for, at den forurette-
de er blevet truet til ikke at 
sige noget til politiet, fortæl-
ler Mariam Khalil.

Senioranklageren fortæl-
ler, at den 16-årige har været 
sigtet for voldtægten af den 
19-åriges søster. Men sigtel-
sen mod ham er frafaldet.

- Den 19-årige sigtes for 
kvalificeret vold for over-

faldet i december. Det var 
angiveligt rigtig grimt med 
mange slag og mange spark. 
Overfaldet torsdag var med 
knytnæveslag og knæs-
park, fortæller vagthavende 
ved Sydsjællands og Lol-
land-Falsters Politi, Jørgen 
Christensen.

Den 19-årige bliver fredag 
eftermiddag fremstillet i 
grundlovsforhør i Retten i 
Næstved. Her skal en dom-
mer tage stilling til, om 
der er grundlag for at vare-
tægtsfængsle den 19-årige.

Ifølge Mariam Khalil er 
den sigtede tidligere straffet 
for vold. Det er blandt andet 

derfor, at anklagemyndig-
heden vil have ham fængs-
let.

Ifølge retsplejeloven kan 
der være grundlag for at 
fængsle folk, hvis der er en 
risiko for, at de på fri fod vil 
begå ny kriminalitet.

Den bestemmelse kommer 
blandt andet i spil, når folk 
tidligere er dømt for noget 
lignende, eller hvis de - som i 
denne sag - er sigtet for flere 
lignende forhold.

cvh/ritzau/

19-årig overfalder 16-årig  igen

KLOAKPÅBUD: Avi-
sen har forsøgt at 
finde ud af reglerne 
for nedsivning. Eli 
Jacobi Nielsen (DF) 
er forundret.

 
 
Af Nikolaj Rasch Skou

 
FAXE KOMMUNE: - 100.000 
kroner er ikke småpenge, 
hvor er rimeligheden henne 
i det her. Er der nogle politi-
kere, der tør give et bud, lød 
et af spørgsmålene tirsdag 
aften på Faxe Kommunes 
offentlige spildevandsmøde. 
Svaret udeblev. 

Næstformand i Fair Spil-
devand Peter Kiær, der også 
er byrådskandidat for Libe-
ral Alliance, spurgte heref-
ter hvorfor den billigst muli-
ge løsning, nedsivning uden 
et dyrt renseanlæg, ikke til-
lades?

- Det er helt misforstået. I 

Faxe Kommune siger vi, at 
vi kan give tilladelse til ned-
sivning overalt, når bare be-
tingelserne er opfyldt, sva-
rede Faxe Kommunes team-
koordinator Poul Jensen.

Disse betingelser må na-
turligvis fremgå af kommu-
nens nye spildevandsplan 
2016-2021, der er i høring til 
3. februar 2017.

Men selv når man tager 
læsebrillerne på, er det ikke 
muligt at finde en forståelig 
fremstilling af emnet i spil-
devandsplanen.

Side 42 fortæller blot, at et 
nedsivningsanlæg »vil kun-
ne rense i alle klasser«.

På side 43, står der, at »in-
denfor beskyttelseszonen 
for en vandboring, der for-
syner mere end 9 husstande, 
kan der, som udgangspunkt, 
ikke etableres nedsivning. 
Der må derfor vælges en an-
den type rensning efter sam-
råd med en kloakmester.«

Og endelig fortælles det på 
side 52, at nedsivning kun 
tillades »enligt beliggende 
ejendomme« i de ikke vand-
indvindingsfølsomme om-

råder (OBD), mens der kun 
»i særlige tilfælde« kan etab-
leres nedsivning i særligt 
følsomme områder (OSD). 

Uforståelig forkærlighed
Avisen har spurgt både Poul 
Jensen og medlemmerne 
af teknik- og miljøudvalget 

om, hvad ordlyden konkret 
betyder.

Foreløbig er Eli Jacobi 
Nielsen (DF) den eneste, der 
er vendt tilbage, han skri-
ver:

- Jeg forstår ikke hvorfor 
borgerne skal gøres usikre 
på denne måde. Det optima-
le må være at nedsive flest 
mulige steder, da det er den 
suverænt billigste løsning. 
Og afsnittet på side 52 er til-
syneladende noget der er ko-
pieret fra en anden/tidligere 
plan, måske fra Guldborgs-
und? Og den er irrelevant/
forældet. Der er ingen om-
råder med OBD i Faxe Kom-
mune. Dette ligner endnu et 
tilfælde af forvaltningens 
uforståelige forkærlighed 
for at overimplementere/
fortolke regler og love.

- I stedet for at træffe for-
nuftige, rimelige og saglige 
beslutninger, har teknisk 
forvaltning ensidigt forsøgt 
at leve op til det antal påbud, 
vistnok 845, der er nævnt i 
vandhandleplanerne. Det 
svarer nærmest til politiets 
ensidige satsning på at nå 

målsætningen for inddrivel-
se af fartbøder, i stedet for at 
opklare tyverier, skriver Eli 
Jacobi Nielsen og tilføjer:

- Der argumenteres ofte 
med at folk i byerne betaler 
dyrt for spildevandsafled-
ning, og så bør folk på landet 
også gøre det. Men  sidst-
nævnte har fx fortove, gade-
belysning og snerydning. 

- Et andet argument er, at 
mange borgere allerede har 
efterkommet et kloakpåbud,  
men hvis lægen opdager han 
har fejlbehandlet 30 patien-
ter, skal han jo ikke også fejl-
behandle de næste 10 i lighe-
dens navn!

Avisen har forsøgt at få en 
kommentar fra Poul Jensen.

Dansk Folkeparti og Ven-
stre kunne kun mønstre 
10 stemmer for Eli Jacobi 
Nielsens ændringsforslag 
om, at undlade en forbedret 
spildevandsrensning ved de 
vandløb, der ikke har et til-
strækkeligt datagrundlag.

På samme byrådsmøde 
vedtog alle 25 politikere at 
sende spildevandsplanen i 
10 ugers høring.

- Lægen skal ikke fejlbehandle  

Debat

Selv om Holbergs historie 
om Erasmus Montanus og 
Mor Karen kan virke som 
en humoristisk bemærk-
ning i de gamle bøger, så 
rammer den spot on i da-
gens Danmark.

Holbergs historie om 
Erasmus Montanus og Mor 
Karen rammer spot on i 
den alvorlige sag om Faxe 
kommunes påståede lov-
krav om at kræve miljøin-
vesteringer på 100.000 kro-
ner uden et fagligt grund-
lag. Kommunens embeds-
mand og teamkoordinator, 

Poul Jensen leverede selv 
beviset på spildevandsmø-
det i Haslev forleden.

 Som det var tilfældet 
med Erasmus Montanus, 
så argumenterer man ved 
at henvise til sig selv. Syste-
met henviser til systemet, 
når teamkoordinatoren 
henviser til, at fordi der gi-
ves tvangsbøder i en rets-
sag fra Middelfart, så kan 
man ikke vælge at kræve 
faglige beviser for forure-
ning, før man giver påbud. 
De to ting har jo intet med 
hinanden at gøre.

I Middelfartsagen havde 
kommunen jo netop lavet 

en spildevandsplan, som 
forudsatte, at man ikke 
behøvede at måle. Det blev 
så retsgrundlaget, hvorpå 
man udstedte påbud.

I Faxe diskuteres jo i 
dag, om kommunen i den 
kommende spildevands-
plan, altså retsgrundlaget  
-  i stedet for at give admi-
nistrative påbud til alle, 
uanset omkostninger og 
forureningens omfang, - at 
man da  vælger at kræve, at 
der skal kunne registreres 
en miljømæssig effekt, før 
man svinger kniven over-
for borgerne - (som vi gør i 
Slagelse).

Poul Jensen laver jo en 
besynderlig cirkelslut-
ning, at fordi noget er ulov-
ligt i Middelfart, så vil det 
også være det i Faxe. Nej, 
det vil det ikke. Borgernes 
retsgrundlag er spilde-
vandsplanen, og det er den, 
der er til debat og som kan 
indeholde kravet om må-
ling. Hvis denne argumen-
tation fastholdes, så er det 
ikke mere forkert, end at 
påstå, at forvaltningen og 
borgmesteren er en sten.

Og så skal jeg nok lade 
være at gentage, at EU ret-
ten, som vandplanerne og 
dermed spildevandsplanen 

hører under, rent faktisk 
kræver, at kommunerne 
inddrager miljømæssige 
og økonomiske konsekven-
ser, før de giver påbud.

I Slagelse er ikke givet en 
eneste påbud i to år, da det 
endnu ikke er lykkedes at 
finde tilstrækkelig doku-
mentation.

Villum Christensen
Folketingsmedlem for Libe-

ral Alliance og
formand for miljøudvalget i 

Slagelse Kommune

I Faxe er det forvaltningen, der er en sten

- Hvis lægen opdager, han har 
fejlbehandlet 30 patienter, skal 
han jo ikke også fejlbehandle de 
næste 10, skriver Eli Jacobi Niel-
sen (DF).  Foto: Anders Ole Olsen


