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Virksomhet  

Adresse  

Postnr. Sted  

  

  

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Vår dato 

   

 Saksbeh.  

 
 

Vedtak om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt 
 

Vi viser til varsel om pålegg datert (dato) i forbindelse med tilsyn ved (Virksomhet) (dato). Dere 

har ikke kommet med noen kommentarer til de varslede påleggene og kommunen opprettholder 

dermed påleggene og frist for gjennomføring. 

 

<Dersom virksomheten har rettet ett eller flere av avvikene tilfredsstillende, men ikke alle, må du 

justere teksten i brevet slik at du lukker de rettede avvikene og gir pålegg om retting for de som 

ikke er rettet. Dersom du mener at avvikene ikke er tilfredsstillende rettet, må du forklare hvorfor 

og skrive at du derfor vedtar pålegg om retting.> 

 

Vedtak om pålegg om retting av avvik  

Kommunen har hjemmel til å gi pålegg om retting av virksomhet som strider mot bestemmelser 

fastsatt i strålevernloven og strålevernforskriften, jf. strålevernloven § 18, andre ledd og § 19, 

første ledd.  Kommunen gir (Virksomhet) følgende pålegg om retting av avvik: 

 

< Påleggene som gis nedenfor må selvsagt formuleres så de stemmer overens med de avvikene som 

er gitt (tekst og hjemmel).> 

 

Pålegg nr. 1: Virksomheten må installere et system som tilfredsstillende ivaretar 

alderskontroll av kunder som bruker solarium.  

For at pålegget skal anses som etterkommet må kommunen motta beskrivelse av 

alderskontrollsystem som sikrer at kun personer over 18 år får tilgang til solarium. Et system for 

alderskontroll består av to komponenter: en forhåndskontroll av kundens alder og en etterfølgende 

adgangskontroll.  

 

Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:  

 Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk 

adgangskontroll.  

 Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.  

 Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk 

adgangskontroll.  
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Det er opp til den enkelte virksomhet å velge den løsning og det system for alderskontroll som 

passer virksomheten, så fremt det i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at personer under 18 år 

ikke gis adgang til solarium. Systemet må kunne dokumenteres ved et stedlig tilsyn. 

 

Pålegget er hjemlet i forskrift om strålevern og bruk av stråling av 16. desember 2016 § 37. 

 

Frist for gjennomføring av pålegget: (dato) 
 

 

Pålegg nr. 2: Virksomheten må ha obligatorisk advarselsplakat hengende lett synlig i lokalet. 

For at avviket skal anses rettet må kommunen motta dokumentasjon som viser at obligatorisk 

advarselsplakat er hengt opp (ved f. eks. et bilde). 
 

Pålegget er hjemlet i forskrift om strålevern og bruk av stråling av 16. desember 2016 § 38. 

 

Frist for gjennomføring av pålegget: (dato) 
 

osv.. 

 

Varsel om tvangsmulkt/ Informasjon om eventuelle reaksjoner 

Dersom kommunen ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at avvikene er tilfredsstillende 

utbedret innen (frist-dato) varsler vi at deres virksomhet vil ilegges tvangsmulkt i form av løpende 

dagsmulkt jf. forvaltningsloven § 16 og strålevernloven § 21. 

 

Tvangsmulkten vil løpe fra (frist-dato) <den første i mnd. etter fristen er utløpt> og settes til 500 

NOK per dag per solseng inntil påleggene er etterkommet <Endre tekst her og i avsnittet over 

dersom engangsmulkt. Se retningslinjer for størrelse på tvangsmulkt mm. her: 

https://www.nrpa.no/filer/60f0499071.pdf> 

 

Tvangsmulktens størrelse er fastsatt på grunnlag av en generell vurdering av avvikets 

alvorlighetsgrad og virksomhetens betalingsevne.  

 

Dersom dere har merknader til forhåndsvarsel om tvangsmulkt, må dere komme med en skriftlig 

tilbakemelding til kommunen innen (frist-dato). 

 

 

Dere har rett til å klage på vedtaket om pålegg om retting 

Vedtaket om pålegg om retting er et enkeltvedtak som kan påklages av sakens parter og andre med 

rettslig klageinteresse. Fylkesmannen avgjør klager over enkeltvedtak truffet av kommunen, jf. 

strålevernloven § 22, men klagen sendes til kommunen. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet 

klager ble kjent eller burde blitt kjent med vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før 

klagefristen går ut.  

 

I klagen må det vises til vedtaket det klages på, og den endringen som ønskes. Det bør også fremgå 

hvorfor vedtaket skal endres. Klagen må undertegnes. Partene i saken har rett til å se sakens 

dokumenter med visse unntak. Vedtaket skal gjennomføres straks eller i tråd med dato fastsatt i 

vedtaket. Det er imidlertid mulig å søke om utsatt gjennomføring av vedtaket til klagen er avgjort. 

https://www.nrpa.no/filer/60f0499071.pdf
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Kommunen har veiledningsplikt. Vi vil gi øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre 

regler av betydning for saken på forespørsel. 

 

<Husk å følge kommunens rutiner for hvem som skal skrive under når det fattes vedtak.> 
 

Med hilsen 

  

 

 

 

 

NN     

avdelingsdirektør 

NN 

seksjonssjef 

  

 

 

 

 

 


