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Spildevands-anke droppes
RETSSAG: Der skal

en pengestaerk
sponsor pa banen,
hvis Lars Folmann
skal anke sin tabte
spildevands-retssag
til Landsretten.

AfCecilieHansch

FAXE KOMMUNE/DANMARK:

Kan du ikke skrive, at jeg le-
der efter en sponsor?

Lars Folmann var ganske
sikker i sin sag, da han for
halvanden uge fik at vide, at
han havde tabt sin sag mod
FaxeKommune.

Retten i Naestved mener

ikke, at Faxe Kommunes
pabud om at Lars Folmann
skal forbedre rensningen af
sit spildevand er ulovligt.

- Hvis jeg taber, sa anker
jeg, konstaterede ban.

Men de grelle realiteter
bar ramt Lars Folmann - og
bans ligesindede i forenin-
gen Fair Spildevand - bardt.

- Det kan komme til at ko-

ste flere bundrede tusinde

kroner, bvis ban taber sa-
gen. Og den slags penge bar
vi simpeltben ikke, siger
LeneMaartb.

Hun er formand for Fair

Spildevand og selv blandt de
grundejere i Faxe Kommu-
ne, der bar modtaget et pa-
bud fra Faxe Kommune.

- Nu bar jeg taenkt mig at
vente pa at blive politian-
meldt, og sa bede Faxe Kom
mune om at foretage den
individuelle sagsbeband-
ling, der er vedtaget i det nye
administrationsgrundlag,
siger Lene Maartb om sin
egen sag.

I Ulstrup nord for Haslev
bar Lars Folmann nu godt

Dervar ingen tvivli LarsFolmannssind, da han trak FaxeKommunei retten med pastand om at pabud
det om at forbedre rensningen afspildevand var ulovligt. Han villeanke sagen, hvis han tabte. Nu er han
knap sa sikker. Foto:Cecilie Hdnsch

en uge tilbage til at beslutte,
om ban vil anke dommen fra

byretten i Naestved eUer ej.
- Dommen blev afsagt 6.

marts, sa jeg bar frem til
6. april til at anke. Men det
krmver, at jeg finder en
sponsor, konstaterer Lars
Folmann.

Sker det ikke, sa dropper
Lars Folmann at anke - og
venter ligesom Lene Maartb
pa at blive politianmeldt.

- Sa kan vi tage den i retten
igen - men naeste gang, bvor
jeg bar en sigtets rettigbe-
der, tilfojer Lars Folmann.

Og netop ber ligger en vae-
sentlig forskel, minder Lene
Maartb om;

- Lars (Folmann) er den
forste, der bar valgt at an-
Imgge sag mod kommunen
med alt bvad det indebasrer.

De andre domme om spilde-
vandspabud er omvendte sa
langt at det er kommunerne,
der bar staevnet borgerne.

forklarer Lene Maartb.

- Det betyder ogsa, at Lars
(Folmann) bar siddet med
bevisbyrden i den sag, der
netop faldt ud til kommu-
nens fordel. Hvis kommu

nen vaelger at traekke bor
gerne i retten, sa er det om-
vendt ogsa kommunen, der
bar bevisbyrden, tilfojer
LeneMaartb.

Moralsk opbakning
Pa landsplan anslar for-
eningen Fair Spildevand at
i omegnen af36.000 busstan-
de bar faet pabud om forbed-
ret rensning af spildevand i
det abne land.

Men Lars Folmann var alt-

sa den forste, der valgte at
bede en dommer se pa lovlig-
beden afpabuddet.

Med i byretten i Naest
ved i slutningen af februar
var da ogsfi en ganske stor
tilborer-skare. Andre pa-
budsramte modte op for at
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vise deres stotte til Lars Fol

manns kamp.
Men tilbage star altsa, at

andre pabudsramte - og for-
eningen Fair Spildevand
- ikke kan stille sa stor oko-

nomisk sikkerbed, at Lars
Folmann tor sende sin anke

afsted til Landsretten:

- Jeg bar ikke 300 tusind til
det »eksperiment« og jegbar
ikke modt en sponsor eller
en gruppe af »ligestillede«
der vil »splejse« med mig,
forklarer Lars Folmann.

/ - Og det er beller ikke lyk-
/ kedes mig at fa nogen mil-
/ joadvokater til at tage min

sag pro bono, tilfojer ban.
Han mener - ligesom Lene

Maartb - at dommen i byret
ten i Nasstved er afsagt pa et
forkert grundlag.

- Det bestyrker mig bare i
min overbevisning om, at
man som »almindelig bor-
ger« ikke kan vinde en sag
over systemet. Og det bar

» Jeg har ikke 300
tusind til det»eksperi-
nnent« og jeg har ikke
modt en sponsoreller
engruppe af»ligestil-
lede«dervil »splejse«
med mig.

Lars Folmann

da ogsa betydning for, om
jeg bar lyst til at stille min
egen okonomi aldeles i spil
for ankesagen, siger Lars
Folmann.

Den tabte sag ved byret
ten i Nmstved bar allerede .

kostet Lars Folmann en reg-
ning pa 25.000 kroner. Og det
er alene det, ban blev domt
til at betale Faxe Kommune

for deres del af sagens om-
kostninger.

- Jeg bar belt mrligt den
tanke, at systemet slet ikke
kan tabe den ber sag. Alene
fordi det vil koste flere milli-

arder i erstatning til alle de
pabudsramte, nar en dom,
der faldt ud til min fordel i

givet fald dannede praece-
dens.

- Sa synes jeg det er svaert
at vaere den lille mand med

et bus og en bundfaeldnings-
tank, som nogen bar beslut-
tet sig for at gore til et stort
problem, konstaterer Lars
Folmann.


