
 

Postadresse  Postal address: 
Postboks 55 NO-1332 Østerås 

E-post  E-mail: 
postmottak@nrpa.no 

Telefon  Telephone:  
+47 67 16 25 00 

Bankkonto  Bank account: 
IBAN: NO76 8276 01 00494 

Besøksadresse  Office: 

Grini næringspark 13, 1361 Østerås 

Internett  Internet: 

www.nrpa.no 

Telefaks  Fax:    

+47 67 14 74 07 

Swift address: UBNONOKK 

Org.nr.: 867 668 292 

 

Virksomhet  

Adresse  

Postnr. Sted  

  

  

  
 

Deres ref. Vår ref. Vår dato 

   

 Saksbeh.   
 

 

 

 

 

 

Oversendelse av tilsynsrapport og varsel om pålegg 
 

<All tekst i dokumentet må justeres ut i fra om det ble avdekket avvik eller ikke, samt hvilke typer 

avvik osv. Dersom det ikke blir gitt avvik, må varsel om pålegg må fjernes i overskrift og tekst, og 

man kan lukke tilsynssaken i siste avsnittet.> 

 

(Kommune) gjennomførte (dato) tilsyn ved (virksomhet) i forbindelse med virksomhetens 

salg/utleie av solarium til kunder/ansatte <Justere teksten etter type virksomhet>. Tilsynet 

avdekket (antall/ingen) avvik hvor virksomhetens drift ikke var i tråd med regelverk som 

Strålevernet og kommunen forvalter, se vedlagte tilsynsrapport.  

 

Varsel om pålegg om retting av avvik 

(Kommunen) varsler at (Virksomhet) vil bli pålagt å rette følgende avvik med tilhørende frister for 

utbedring: 

 

Avvik 1:   Virksomheten oppfyller ikke kravene til alderskontrollsystem. 

Hjemmel:   Strålevernforskriften § 37 

Frist:   (dato) 

 

 

Avvik 2:   Virksomheten oppfyller ikke kravene til obligatorisk advarselstekst. 

Hjemmel:   Strålevernforskriften § 38 tredje ledd bokstav d 

Frist:   (dato) 

 

osv.. 

 

<Husk å tilpasse både tekst og henvisning til paragrafer ettersom hvilke avvik som blir gitt>  

 

 

Offentlighet i forvaltningen 

Tilsynsrapporten er et offentlig dokument, og kan bli publisert på kommunens eller Strålevernets 

nettsider. I samsvar med offentleglova kan likevel deler av rapporten i noen tilfeller bli unntatt 

offentlighet. 



 

 

 2 

 

 

Kommentarfrist til tilsynsrapport og varslet pålegg om retting 

Vi ber om tilbakemelding på eventuelle faktafeil i tilsynsrapportens generelle del (kapittel 4). 

Dersom dere har kommentarer til varslet pålegg eller tilhørende frist, ber vi om en skriftlig 

tilbakemelding senest innen (frist-dato). 

Når kommentarfrisen er gått ut, vil dere motta et brev med endelig pålegg om retting av 

avviket/avvikene som er gitt, eventuelt korrigert iht. deres kommentarer. Vi vil lukke 

avviket/avvikene når vi mottar dokumentasjon på at dette/disse er rettet. Hvis vi innen 

kommentarfristen har mottatt dokumentasjon på at avviket/avvikene er rettet, vil det ikke bli gitt 

pålegg om retting. Tilsynssaken avsluttes når avviket/avvikene er rettet.  

 

 

 

Med hilsen   

 

 

 

NN NN 

seksjonssjef rådgiver 

  

 

Kopi: Statens strålevern 

 

Vedlegg: Tilsynsrapport 

 

 

 


