
 

 

 

 

Virksomhet  

Adresse  

Postnr. Sted  

  

  

 

 

 

 

Deres ref. Vår ref. Vår dato 

   

 Saksbeh.  

 
 

Vedtak om tvangsmulkt 
 

Vi viser til brev datert (dato) med pålegg om retting av avvik innen (frist). I brevet ble det 

varslet at manglende tilbakemelding innen fristen ville medføre ileggelse av tvangsmulkt.  
 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding innen fristen.  

 

Vedtak om tvangsmulkt 

(Virksomhet) ilegges tvangsmulkt i form av løpende dagsmulkt, med hjemmel i lov 12. mai 

2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling § 21. Tvangsmulkten løper fra (dato) og settes 

til (XXXX) NOK per dag, totalt (XXXX) NOK per uke. Tvangsmulkten løper t.o.m. siste 

arbeidsdag før vi har mottatt etterspurt dokumentasjon.  

 

<Endre teksten i avsnittet over dersom engangsmulkt. Tvangsmulkten må være slik som den 

ble varslet> 

 

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

alvorlighetsgrad og virksomhetens betalingsevne. 

 

Vi presiserer at tvangsmulkt ikke vil påløpe dersom vi mottar dokumentasjon på at avviket er 

rettet innen (dato). 

 

Begrunnelse 

(Kommunen) gjennomførte tilsyn ved (Virksomhet) (dato). Ved tilsynet ble det avdekket 

ett/flere avvik som gjorde det nødvendig å vedta pålegg om retting. Kommunen har ikke 

mottatt dokumentasjon på at avvikene er tilfredsstillende rettet innen den gitte fristen, og 

vedtar derfor tvangsmulkt. 

 

<Tilpasse teksten over etter antall avvik som ble avdekket, hvilke tilbakemeldinger som er gitt, 

om avvik ikke er tilfredsstillende rettet osv> 

 

Tvangsmulkten ilegges som et nødvendig virkemiddel for å sikre at virksomheten overholder 

strålevernregelverket, jf. strålevernloven § 21 og strålevernforskriften § 37. 
 



<Paragrafhenvisningen til strålevernforskriften må tilpasses hvilke bestemmelser virksomheten har 

brutt med> 

 

Dere har rett til å klage på vedtaket om tvangsmulkt 

Vedtaket om tvangsmulkt 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.   

 

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 

 
 


