
 

 
Varsel om tvangsmulkt ved virksomhet 
 
Bakgrunn 
Beskriv bakgrunnen for at det varsles tvangsmulkt (historikken i saken).  
 

Hjemmel  
- Lov 24.06.2011, nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) kapittel 3, § 15.  
- Forskrift 01.12.1995, nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., § 
26 
- Ev. annen relevant forskrift. 
 

Vurdering 
Vurder saken, ev. gjengi avvik som ikke er innfridd. 
 

Varsel om tvangsmulkt  
Da vedtaket med opprinnelig frist (sett inn frist) ikke er etterkommet, ser 
kommuneoverlegen seg nødt til å gå videre med saksbehandlingen.  
 
Kommuneoverlegen varsler med dette at det med hjemmel i lov 24.06.2011, nr. 29 
om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 15, jfr. forskrift om fastsettelse av 
tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid av 10. oktober 1988, nr. 836, § 3, 
kan det ved utgått frist for å etterkomme pålegg om retting av forhold ilegges 
tvangsmulkt.  
 
Frist for retting av avvik(ene):  
Avvik 1: frist retting (settes inn manuelt). 
Avvik 2: frist retting (settes inn manuelt). 
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Frist for uttalelse til varselet  
Vedtak om tvangsmulkt vil bli gjort gjeldende fra frist for uttalelse til varsel om 
tvangsmulkt (settes inn manuelt) med mindre virksomheten innen denne tid gir 
tilbakemelding som har betydning for vedtaket, ev. at forholdet allerede er rettet 
innen denne datoen.  
 
Dersom det blir fattet vedtak og avvikene ikke er rettet innen fristen (se frist for retting 
av avvik(ene), vil vedtak om tvangsmulkt i form av løpende dagsmulkt tre i kraft inntil 
avvikene er lukket.  
 
Tvangsmulkten løper fra (dagen etter frist for retting) og settes til  
Avvik 1: beløp (settes inn manuelt) NOK pr. dag til avviket er lukket. 
Avvik 2: beløp (settes inn manuelt) NOK pr. dag til avviket er lukket. 
. 
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Dersom dere retter bare deler av de enkelte avvikene, vil tvangsmulkten for det 
enkelte avvik likevel kunne opprettholdes hvis disse ut fra en totalvurdering vurderes 
å være av en alvorlighetsgrad som gir grunnlag for opprettholdelse av tvangsmulkten. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
Navn        Navn  
Kommuneoverlege      Rådgiver miljørettet helsevern 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur. 
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