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[Navn] 
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[Postnummer og sted] 

 

 

 

 

 

Deres ref.:   Vår ref.:    Dato: 

 

 

Vedtak om pålegg om å stanse forurensningen og fastsettelse av 
tvangsmulkt [gnr], [bnr] 
_______________________________________________________________________ 

Du har ikke etterkommet (kommunens) vedtak av [xx.xx.xxxx] om å sende inn søknad 

om utslippstillatelse innen [xx.xx.xxxx]. 

Du pålegges herved å stanse forurensningen inenn [xx.xx.xxxx] jf. forurensningsloven § 

7 fjerde ledd. Du ilegges samtidig tvangsmulkt [som et engangsbeløp på kr. xx xxx,- 

/dagmulkt på kr. xxx,- som vil løpe fra samme dato [xx.xx.xxxx]/ kombinasjon], dersom 

kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på at forurensningen er stanset innen 

[xx.xx.xxxx], jf. forurensningsloven § 73.  

_____________________________________________________________________ 

Bakgrunn 
Vi viser til vårt forhåndsvarsel om tvangsmulkt av [xx.xx.xxxx] og vedtak av [xx.xx.xxxx]. 
 
Vi kan fortsatt ikke se å ha mottatt søknad om utslippstillatelse. Vi har heller ikke mottatt nye 
opplysninger. 
 
For å oppnå kommunens målsetting om bedre vannkvalitet i Vesletjernet benytter vi oss av 
forurensningslovens bestemmelse om å pålegge deg å stanse forurensningen.  
 
Mer informasjon om vedtak og hvordan du går frem 
For å sikre at pålegget blir gjennomført, vedtar kommunen tvangsmulkt til staten, dersom 
forurensningen ikke er stanset innen  [xx.xx.xxxx].  
 
Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, og kan 

inndrives av Namsmannen i [X] umiddelbart etter at fristen er oversittet.  

Tiltak for å stanse forurensningen vil være å ta avløpsrenseanlegget ut av bruk eller å utbedre 
det til en tilfredsstillende ordning. Du har selv ansvaret for å underrette kommunen 
umiddelbart hvis anlegget tas ut av bruk. Dersom bygningen fortsatt skal brukes kreves et 
godkjent avløpsrenseanlegg. Rehabilitering/utbedring av avløpsrenseanlegg er søknadspliktig. 
Du må derfor søke kommunen om å få godkjent søknaden, før du kan utføre arbeider på 
anlegget. Søknad, godkjenning og nødvendige arbeider må være fullført innen påleggsfristen.  
Du finner god veiledning, tips og råd i vedlagte brosjyre. 



Kommunens logo 

 
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 §§ 7, 73 
 
 

mailto:postmottak@[x].kommune.no

