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Vedtak om oppheving av utslippstillatelse og varsel om pålegg om 
å stanse forurensningen og varsel om fastsettelse av tvangsmulkt 
[gnr], [bnr] 
_______________________________________________________________________ 
Med hjemmel i forurensningsloven § 18 [bokstav 1…6 / 3. ledd] opphever [xx kommune]  
din utslippstillatelse av [xx.xx.xxxx]. Du må søke om ny utslippstillatelse innen 
[xx.xx.xxxx].  
 
Du varsles herved om at hvis søknaden ikke er mottatt innen fristen, vil du bli pålagt å 
iverksette tiltak for å stanse forurensningen innen [xx.xx.xxxx], jf. forurensningsloven § 
7 fjerde ledd. 
 
Varselet gjelder også fastsettelse av tvangsmulkt [som et engansgbeløp på kr. xx xxx,- 
/dagmulkt på kr. xxx,- som vil løpe fra samme dato [xx.xx.xxxx]/ kombinasjon], dersom 
forurensningen ikke er stanset innen fristen, jf. forurensningsloven § 73. 
_____________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 
Vi viser til varsel av [xx.xx.xxxx], [din tilbakemelding til kommunen av xx.xx.xxxx], 
informasjonsbrev med vedlagt brosjyre av [xx.xx.xxxx] [og øvrig korrespondanse, 
telefonsamtaler og befaring på eiendommen]. 
 
Kommunen mener at ditt avløpsrenseanlegg ikke tilfredsstiller dagens krav til utslipp.  Som 
eier av eiendommen er du ansvarlig for å forhindre forurensning og må gjøre de tiltak som er 
nødvendig for at eiendommen skal ha et godt nok avløpsrenseanlegg. 
 
Vurdering av dine opplysninger 
[Du har opplyst at [beskriv eiers opplysninger som er sendt inn etter at kommunen sendte ut 
varsel]. Kommunen vurderer det slik [Beskriv din faglige vurdering av eiers opplysninger]] 
 
[Det har ikke kommet nye opplysninger i saken siden vi sendte deg varsel om vedtak 
tidligere]. 
 
Begrunnelse 
[Begrunn. Eks: Som beskrevet i tidligere brev ønsker kommunen å bedre vannkvaliteten i 
Vesletjernet og ivareta miljøet i Vanndal på best mulig måte. Alle bygninger som ikke har 
tilfredsstillende utslippstillatelser må rydde opp i forholdet. Dette er, som tidligere beskrevet,  
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]. 
 
  
Mer informasjon om vedtak, varsel og hvordan du går frem 
Frist for innsending av søknad er satt til [xx.xx.xxxx]. Du må selv ta kontakt med fagkyndig 
som kan hjelpe deg med å vurdere dagens anlegg og hvordan du skal få et lovlig anlegg. Du 
finner god veiledning, tips og råd i vedlagte brosjyre. 
 
Hvis søknad ikke mottas innen fristen, vil kommunen følge opp med pålegg om å iverksette 
tiltak for å stanse forurensningen, jf. forurensningsloven § 7 fjerde ledd. 
 
Frist for å stanse forurensningen settes til [xx.xx.xxxx] 
 
For å få gjennomført pålegget ilegges du tvangsmulkt [som et engangsbeløp på kr. xx xxx,- 
/dagmulkt på kr. xxx,-/kombinasjon], dersom forurensningen ikke er stanset innen den 
fastsatte fristen for å etterkomme pålegget, jf. forurensningsloven § 73. 
Tvangsmulkten løper fra [xx.xx.xxxx – samme dato som påleggsfrist, dvs frist for å stanse 
forurensningen]Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, 
og kan inndrives av Namsmannen i [X] umiddelbart etter at fristen er oversittet.  
 
Hvis du er uenig i kommunens vedtak 
Se vedlagte oversikt over din rett til å klage på avgjørelsen, rett til å se sakens dokumenter og 
å få veiledning av kommunen. 
 
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 klageadgang, innsynsrett og forvaltningens veiledningsplikt] 

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

• Forurensningsloven § 18 
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