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Varsel om at kommunen vurderer å kalle tilbake 
utslippstillatelsen som kan følges opp med pålegg om å stanse 
forurensningen og ilegge tvangsmulkt [Gnr], [bnr] 
_______________________________________________________________________ 
 
Varsel 
Vi varsler deg herved om at [xx kommune] vil vurdere å kalle tilbake utslippstillatelsen 
fra din [bolig/fritidsbolig/driftsbygning/…] hvis det ikke sendes inn ny søknad om 
utslippstillatelse innen [xx.xx.xxxx - minst tre uker, men her kan man eksempelvis sette 

fristen seks måneder frem i tid – dette er første frist, altså ikke endelig frist for gjennomføring 

av arbeidene], jf. forurensningsloven § 18 [bokstav 1…6/tredje ledd – viktig at det 

henvises til en bokstav her, som henger sammen med begrunnelsen litt lenger ned i brevet].  
 
Dersom søknaden ikke er kommet innen [xx.xx.xxxx - minst tre uker, men her kan man 

eksempelvis sette fristen seks måneder frem i tid – tilpass utsendelse av slike brev til i forkant 

av barmarksesongen og sett frist deretter – det må gis rimelig frist til å gjøre undersøkelser 

uten frost i bakken], kan kommunen pålegge at du iverksetter tiltak for å stanse 
forurensningen innen en nærmere angitt frist, jf. forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
 
Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fristen, kan følges opp med tvangsmulkt 
for å få gjennomført pålegget, jf. forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten fastsettes som et 
engangsbeløp, en løpende dagmulkt eller en kombinasjon av disse. Engangsbeløpet vil 
normalt ligge i størrelsesorden kr. [,-], mens dagmulkten normalt vil være på kr. [eks 200,- pr. 
dag??]. 
_____________________________________________________________________ 
 
Opplysninger om ditt anlegg  
Kommunen har tidligere sendt deg informasjon om tilstanden på ditt avløpsrenseanlegg.  
I følge kommunens opplysninger, har din eiendom i dag [eks: synkekum eller direkte utslipp 
til terreng. Ta med alle faktiske og relevante opplysninger]. Avløpsrenseanlegget på din 
eiendom tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp [beskriv hvorfor]. 
 
Begrunnelse 
Forurensningsloven § 18 gir kommunen mulighet til å bestemme at utslippstillatelse, som av 
ulike årsaker ikke er tilfredsstillende, kan kalles tilbake. 
 
Du mottar dette brevet fordi [Begrunn. Eks: Prøver viser at vannkvaliteten i Vesletjernet ikke 
er god nok og kommunen vil bidra til å bedre situasjonen i tjernet og ivareta miljøet i Vanndal 



på best mulig måte. Utilfredsstillende utslipp bidrar til å gjøre vannkvaliteten dårligere og 
kommunen ønsker derfor å rydde opp i utslippstillatelsene i området. Alle bygninger som ikke 
har tilfredsstillende utslippstillatelser må rydde opp i forholdet. Dette er situasjonen for deg. 
Din utslippstillatelse er eldre enn 10 år. Du vil måtte påregne en del kostander, men vi mener 
dette ikke blir urimelige kostnader. Samtidig  vil ulempen ditt utslipp påfører miljøet 
reduseres og bidra til å oppnå kommunens målsetting om bedre vannkvalitet i Vesletjernet. 
NB! Viktig at begrunnelsen blir knyttet til bokstav 1…6 / tredje ledd i forurensningsloven § 18 

og at det gjøres en vurdering av kostnader for forurenser versus fordeler/ulemper for miljøet 

– begge deler tilpasses den enkelte sak].  
 
Dette må du gjøre for å få et tilfredsstillende utslipp 
For å få et tilfredsstillende utslipp må du regne med å gjøre utbedringer på avløpsanlegget. Du 
må få tillatelse fra kommunen før du kan begynne med utbedringene. For at du skal rekke å 
gjøre nødvendige vurderinger og planlegging av avløpsanlegget ditt innen fristen, må du tidlig 
ta kontakt med fagkyndig som kan hjelpe deg med å vurdere dagens anlegg opp mot 
forholdene på din eiendom, eiers behov og dagens krav til utslipp.  
Se vedlagte brosjyre for mer informasjon. 
 
Hvis du er uenig i brevets innhold 
Dette brevet er ikke et vedtak, men et varsel om at kommunen vil fatte vedtak i saken, dersom 

nye opplysninger ikke tilsier annet utfall i saken. Forvaltningsloven har bestemmelser som 
sier at kommunen skal sende slikt forhåndsvarsel. 
 
Hvis du mener opplysningene våre er uriktige, eller at det er andre forhold som gjør at du ikke 
er enige i at utslippstillatelsen skal kalles tilbake, ber vi om at du tar kontakt så snart som 
mulig og senest xx.xx.xxxx [her bør det gå minimum 3 uker]. Dersom kommunen ikke mottar 
nye opplysninger i saken vil du motta vedtak om tilbakekallelse av utslippstillatelse, som 
beskrevet ovenfor. 
 
Trenger du hjelp? 
Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon [sentralbord] eller du kan sende e-post til 
[postmottak]@[x].kommune.no. 
 
 
Med hilsen 
 
 
……………………………………..   …………………………………………… 
(Navn)       (Navn) 
Leder        Saksbehandler  
 
 
Vedlegg: 

• Brosjyre om utbedring av private avløpsanlegg 

• [Kartskisse] 

• [lokal forskrift og evt. bestemmelser  om tilskudd] 

• [Informasjon om innsynsrett og forvaltningens veiledningsplikt] 

• [Forvaltningsloven §§ 11, 18 og 28-32 

• [Forurensningsloven § 18] 


