
Svarskrivelse med anledning av myndighetens 
besiktning 2006-11-07 
 
Kristinehamn den 21 november 2006 
 
Miljö och hälsoskyddsinspektör 
Lasse Hagerö 
 
 
Så genomförde myndigheten besiktningen utan att jag gavs en rimlig möjlighet 
att delta. Jag protesterar mot detta sätt att behandla ärendet på.  
Myndighetens representant ger sig inte heller tid att läsa mina svar på 
komunikationsskrivelser innan myndighetsutövandet ratifieras. 
Följden blir att jag i detta brev tvingas till upprepningar från mitt brev sänt 
samma dag som de, vid första kontakten begärda dokumenten, fanns i min 
brevlåda 2006-11-06. I och med detta brev gavs jag möjlighet att gå i svaromål 
för de frågor som eventuellt fanns om mitt avloppssystem. Jag skyndade mig 
att besvara alla punkter i brevet och postade det tidigt på morgonen 2006-11-07 
i lokalpostlådan. Brevet gavs rubriken” Komunikationsbrev till Lasse Hagerö 
angående dokumentationen i min brevlåda den 6 november 2006”. 
 
Jag betraktar Ert myndighetsutövande som intolerant och helt i avsaknad av 
dialog. Ett myndighetsutövande där Ni dikterar villkor och inte intresserar Er 
för mina svar. 
 
Jag bemöter punkterna i Er skrivelse i den ordning Ni själv tar upp dem.  
För mitt svar på Er bedömning att längan med de två lägenheterna nyligen 
kopplats till den tillståndspliktiga slutna tanken så hänvisar jag till mitt 
föregående brev som fanns till Ert förfogande 2006-11-07 då Ni ställde frågan. 
Redovisningen av de avloppsledningar som jag känner till har ritats in i bilagan 
enligt begäran från myndigheten. Jag har frågat runt men ingen minns 
funktionen av brunn 5. Anläggningens funktion förutsätter jag är i enlighet med 
tillståndet och dess skisser och villkor. Jag har ännu inte haft anledning att 
ifrågasätta myndigheten och dess kompetens och förlitar mig därför på att 
myndighetens utsände vid platsbesiktningen med datum 1982-08-18 besiktade 
och godkände anläggningen och dess utförande i enlighet med gällande regler. 
Någon ändring utöver den av mig deklarerade anslutningen av ytterligare en 
WC i längan till den slutna tanken känner jag inte till. Mig veterligt fungerar 
och används anläggningen enligt gällande bestämmelser. 
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De två täta slamsugningarna kommer av att det rikliga regnandet tryckt upp 
markvatten i brunn 4. Dräneringen från denna har inte hunnit med att avleda 
allt markvatten. I kombination med att avluftningens två krökar hade lossnat 
och låg bredvid avluftningsstosen nådde markvattnet upp och över 
avluftningen. Följden blev att tanken fylldes, genom avluftningen, med 
markvatten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………… 
 
Bengt Eklund 
Vålösundsvägen 152 
681 52 Kristinehamn 
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