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Sammendrag:
Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny folkehelselov. Denne loven vil
bl.a. erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i
folkehelsearbeidet. Høringsfristen er 18. Januar 2011.

Hovedtrekkene i ny folkehelselov er at:
Ansvaret for folkehelse flyttes fra kommunens helsetjeneste til kommunen som sådan.
Dette betyr at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke
bare helsesektoren

-

Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Disse skal forankres
i planprosessene etter plan- og bygningsloven

-

Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
konkretiseres. Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal bistå kommunene
slik at de får gode oversikter

-

En drøfting av kommunens helseutfordringer skal bl.a. danne grunnlaget for lokal
planstrategi

-

Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale helseutfordringer.

Det er positivt at folkehelsearbeidet blir tydeliggjort og dermed styrket gjennom lokale og regionale
planstrategier. Imidlertid framstår det som underlig at lovens virksomhetsområde kun gjelder statlige
helsemyndigheter og ikke statlige myndigheter som sådan. Lovkravet om ny praksis i
folkehelsearbeidet er en ny oppgave som forutsettes finansiert gjennom inntektssystemet.

Utredning:
Forslag til ny folkehelselov er en oppfølging av bl.a. St.m1d. Nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen og andre sentrale dokumenter. I tillegg følger høringsnotatet opp innspill fra
høringen om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet og St.meld.nr. 20 (2006-2007) -
Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Høringsforslaget følger videre opp behov for
tiltak på beredskapsområdet.



Den nye folkehelseloven vil være et viktig verktøy for å kunne nå samhandlingsreformens intensjon
om å forebygge mer og reparere mindre. Stortinget vektla dette i sin behandling av
Samhandlingsreformen i Innstilling 212 S: 2Komiteen vil peke på at kommunen gjennom lovverket
må gis et tydelig ansvar som gjenspeiler folkehelseperspektivet, forebygging og tidlig intervensjon.
Det blir da kommunestyrets ansvar å bygge opp et apparat både administrativt og faglig tilpasset de
lokale utfordringer. I en slik plan vil alle sektorenes helseansvar bli synliggjort sammen med
samarbeid og arbeidsdeling som er nødvendig i forhold til andre kommuner, helseforetak og frivillige
organisasjoner."
Det betyr at kommunen får et tydelig ansvar for:

• helsefremmende og forbyggende arbeid
• å bygge opp et apparat både administrativt og faglig
• å synliggjøre alle sektorenes helseansvar i sitt planverk

Ansvaret for folkehelsearbeidet i kommunene er i dag hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, mens det
viktigste folkehelsearbeidet skjer utenfor kommunehelsetjenesten. Kommunene er alene om oppgaven
med lokal helseovervåking. Staten har ikke tilstrekkelig ansvar for å støtte kommunene faglig.
I tillegg til dette ligger også svakheter ved nåværende lovgivning til grunn for lovforslaget.

Lovforslaget baserer seg på fire prinsipper:
1. Utj evning
2. Bærekraftig utvikling
3. Helse i alt vi gjør
4. Føre var-prinsippet

Folkehelseloven retter seg mot kommunen som sådan. Tiltakene som kan følge av loven vil kunne
iverksettes i mange ulike sektorer, som for eksempel skoler, barnehager, bibliotek, samferdselssektor
og i he1setjenestene.

Hovedforin ene i n folkehelselov
Ansvar for folkehelse legges til kommunen som sådan. I dag ligger ansvaret i kommunen ved sin
helsetjeneste (med unntak av miljørettet helsevem som ligger til kommunestyret). Dette betyr at
kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren.

Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer konkretiseres slik at det
gir et tydelig bilde over hva som er de lokale helseutfordringene. Oversikten skal blant annet danne
grunnlag for lokal planstrategi.

Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte kommunens egne
helseutfordringer. Mål og strategier skal foranhes i planprosessene etter plan- og bygningsloven.
Konmumen skal frenune folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt og
medvirke til at helsehensyn blir ivaretatt av andre myndigheter, frivillige organisasjoner og
virksomheter.

Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer. Det foreslås en
handlingsplikt for kommunen til å igangsette tiltak for å møte de helseutfordringene kommunen står
overfor.

Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre tilgjengelig opplysninger og understøtte
kommunene slik at de far gode oversikter. På statlig nivå er det Helsedirektoratet og Nasjonalt
folkehelseinstitutt som får denne lovpålagte oppgaven.

Miljørettet helsevern får hjemmel i folkehelseloven og blir nokså uendret i forhold til hjemmelen i
gjeldende kommunehelsetjenestelov

2



Folkehelseinstituttet får klarere ansvar for å bistå kommuner ved miljøhendelser med
helsekonsekvenser

Departementet kan i forskrift eller enkeltvedtak pålegge samarbeid mellom kommuner

Kommunen skal ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse for å ivareta oppgaver etter loven her.
Det skal ansettes en kommunelege som medisinsk-faglig rådgiver i forhold til de oppgavene
kommunene pålegges i lovforslaget.

Den nye loven setter krav om intern samordning, helseovervåking og igangsettelse av forebyggende
og helsefremmende tiltak. I følge høringsnotatet får imidlertid den nye loven ingen økonomiske og
administrative konsekvenser for kommunene. Det betyr at loven skal innføres uten at kommunene får
økonomisk kompenasjon. Departementet begrunner dette med at folkehelsearbeid er hjemlet i dagens
kommunehelsetj enestelov.

Mens helse- og omsorgsloven gir bestemmelser om de forebyggende og kurative oppgavene til helse-
og omsorgstjenesten i kommunen, retter folkehelseloven seg mot folkehelseoppgavene som
kommunen har. Det vil som oftest være klart hvilken lov som gjelder for hva, men helsefremmende og
forebyggende tiltak vil i noen tilfelle være omfattet av begge lovene. Utgangspunktet er at tiltak rettet
mot identifiserte risikogrupper og individer, er omfattet av helse- og omsorgsloven, mens tiltak rettet
mot mer generelle grupper, er regulert av folkehelseloven.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om Fylkesmannen eller Helsetilsynet i fylket bør
være regional tilsynsmyndighet.

Rådmannens vurdering:
Det er et demokratisk problem at høringsinstanser ikke gis reell mulighet til å behandle utsendte
høringsnotat på en grundig nok måte, grunnet korte høringsfrister.

Rådmannen er positiv til at loven legger opp til et folkehelsearbeid som er tverrsektorielt, langsiktig og
mer kunnskapsbasert. Frigjøring av statlige data er avgjørende for at kommunene skal kunne løse
denne oppgaven. Videre er det positivt at folkehelsearbeidet knyttes opp til kommunens planrolle og
således sikrer en bedre politisk involvering.

Loven skal gjelde for kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter. Det er en svakhet at
lovens virksomhetsområde er knyttet opp mot statlige helsemyndigheter og ikke statlige myndigheter
som sådan. Skal prinsippet om "helse i alt vi gjør" ha troverdighet, må det også gjenspeiles på statlig
nivå. Helhet og samordning kan ikke kun gjelde for regionalt og lokalt nivå.

Formuleringen i § 4 tredje ledd hvor "kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt av frivillige organisasjoner", er uheldig. Prinsipielt bør det unngås å gå for langt i styringen
av frivillig sektor. Paragrafen bør modereres, eventuelt fjernes.

Som nevnt er det et godt grep at statlig data gjøres tilgjengelig for kommunene og at Statlige
helsemyndigheter og fylkeskommunen skal understøtte kommunene i dette arbeidet. I følge
høringsnotatet skal fylkeskommunen bistå kommunene med analyser. Hva det konkret innebærer er
uklart.

Det er beklagelig at det kun er statlige helsemyndigheter som blir pålagt å levere lokal statistikk.
Andre statlige organer har data som vil  være  nyttig i det brede folkehelsearbeidet. Særlig gjelder dette
levekårsdata, data i forhold til sosial utjevning og faktorer som påvirker helsen

Rådmannen er betenkt over at arbeidet med lokal helseoversikt og påvirkningsfaktorer skal finansieres
innen for eksisterende ramme. Selv om dette arbeidet er hjemlet i Kommunehelsetjenestelovens § 1-4,
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driver ikke kommunen en systematisk lokal helseoversikt i dag. Det skyldes manglende tilgang på
lokal statistikk. Dette pålegget må oppfattes som en ny oppgave.

I lovens formålsparagraf pålegges kommuner og fylkeskommuner å "motvirke sosiale
helseforskj eller". § 4 pålegger kommunene å "utjevne sosiale helseforskjeller". Det er et komplekst og
ressurskrevende arbeid som krever en mer målrettet innsats mot enkelte grupper. Det foreligger fa
retningslinjer for hvordan dette kan gjøres i praksis.

Lovkravet om å sette i gang tiltak for å møte lokale helseutfordringer vil trolig også innebære en
merkostnad for kommunen.

Lovforslaget utreder ikke hvor krevende et tverrsektorielt folkehelsearbeid er. Sarpsborg kommune har
ikke utviklet systemer for et tverrsektorielt folkehelsearbeid. Hva dette vil innebære av økonomiske og
administrative ressurser i de ulike fagsektorene er ikke vurdert.

Kravet om ny praksis i folkehelsearbeidet må tolkes som en ny oppgave og dermed godtgjøres, all den
tid det kan få store administrative og kompetansemessige konsekvenser. Sarpsborg kommune
forutsetter at kommunene blir kompensert gjennom inntektssystemet for alle ufrivillige merkostnader
som følge av den nye folkehelseloven.

Det er rimelig at Fylkesmannen er tilsynsmyndighet fordi det sikrer et helhetssyn med tanke på
lokaldemokratisk forankring i Plan og bygningsloven.

Miljomessige konsekvenser:
Ikke vurdert

Økonomiske konsekvenser:
Sarpsborg kommune forutsetter at kommunene blir kompensert gjennom inntektssystemet for alle
ufrivillige merkostnader som følge av den nye folkehelseloven.

Rådmannens innstilling:
Rådmannens vurderinger vedtas som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til ny Folkehelselov
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Del IV Utkast til lov om folkehelsearbeid



Del IV  -  Utkast til  lov om folkehelsearbeid

Kapittel i —Innledende besternmelser

§ i Fonnål
Formålet med denne loven er å bidra til en sandunnsutvikling som frdmmer folkehelse og bidrar

til å motvirke sosiale helseforskjeller. FolkeheIsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og

miljemessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak

og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet Loven skal legge til rette for et målrettet og

systematisk folkehelsearbeld.

§ 2 Virkeområde
Loven gjelder for kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyncligheter. Det som er fastsatt

for  fylkeskommuner i denne loven gjelder også for Oslo kommune.

Lovens kapittel 3 gjelder også for private og offentlige virksombeter og elendommer når forhold

ved disse direkte eller Mdirekte kanha innvIrkning på helsen. Loven gjelder for innretninger til sjøs og

på kontinentalsokkelen, dersom disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk.

Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige regler av

hensyn til stedlige forhold.

Departementet kan gi bestemmelser til gjennomføring av avtale med fremmed stat eller

internasjonal organisasjon om forhold som omfattes av denne loven. .

§  3 Definisjoner

I loven her menes med

a. folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg I en befolkning

b. folkehelsearbeld: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller Indirektefremmer

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykIsk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som

beskytter rnot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller

indirekte påvirker helsen.

Kapittel  2  Kommunens  ansvar

§  4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

Kommunen skal fi.emme trivsel, psykisk og somatisk helse, bidra til utjevning av sosiale

helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på

helsen.
Kommunen skal frernme folkehelse innen deoppgaver og med de virkemidler koMmunen er

tillagt, herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning  og  tjenesteyting.

Konuntmen skal medvirke til at heIsemessige bensyn blir ivaretatt  av  andre myndigheter,

organisasjoner og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet glennom råd, uttalelser og

samarbeid med andre sektoret, herunder plånlegging.
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§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvIrkningsfaktorer

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og

negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på;

a. opplysninger som stathge helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 21 og

24,

b. kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene jfhelse og omsorgsloven § 3-4 og

c. kunnskap om faktorer og utviklingstrekk miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på

befolkningens helse.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere helseutfordringene i kommunen, konsekvenser og

årsaksforhold. Kommtmen skal sætlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller

opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, herunder sosiale helseforskjeller.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt over helsetilstand og

påvirkningsfaktorer.

§ 6 Mål Og tiltak
En diofting av kommtmens helseutfordringer skal inngå i kommunens planstrategi, jE plan- og

bygningsloven § 10,1.
KOrninunen Skal i Sitt arbeid Med keinmunenlaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11

fastsette oVerordnede mål eg strategier Fprfolkehelsearbeidet som er egnet for å Mote de ntferdringer

kornmunen står ovetfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5.

Kommunen Skal iverksette nødvendige tiltak for å møte koMmunens belseuffordringer, jE § 5.

Dette kan blant annet• oMfatte tiltak for økt fysisk aktivitet, god ernæring, Skade-og
UlykkeSforebygging, begrense tobakks- og alkoholbruk, sarnt å fremme godefysiske ggsosiale miljø-

og saitifutinsforhold.
Kommunenskal spre opplysning gjennom informasjon, råd og veiledning -omhva den enkelte

Selv og befolkningen kan gjere for å forebygge sykdom og Skade Og freinme helSe.

Kapittel 3 Miljørettet helsevern

§ 7 Virkeoniråde ogforskrifter
Miljørettet helsevem oinfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha

innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og Sosiale

.Miljefaktorer.
Departementet kan i samsvar med formålene etter § 1, giforskrifter om miljørettet helsevern,

herundet bestemmelser om hmemiljø, luftkvalitet, vannkvalitet, stoy, omgivelseshygiene, ulykker og

skadey m.v.Det kan også gis forskrifierom plikt til å ha internkontrollsystemer og til å fore

internkontroll for å Sikre at krav faStsatt i efier i medheild av dette kapittel overheldes.

§ 8 KOininnnens Oppgaver og delegering av myndighet
Kommufiefi Skal føre tilsyn ined de faktorer og forhold I miljøet som til enhver tid direkte eller

inditekte kanha innvirkning på helsen, jf. § 7. Konununen Skalutove den Virksemhet og treffe 4-e

avgjørelser som det er tillagt i lew eller i medhold av loy. Kommttnens arbeld ined Miljorettet

helsevern, herunder enkeltVedtaki skal være i samsvar med lovens formål, jE § 1.

AnsVar og oppgaVer innen miljørettet helseVern sorn i denne Iov er lagt til kommunen kan, med

unntak av den myndighet som er nevnt i § 18 annet ledd, delegeres efter reglene i kommtmeloven.

Kommunens myndigher ellet myndighet delegert etter første ledd kan utoves av kommunelegen

dersom dette pågrunn av tidsnod er nødvendig fer at korniramens oppgaver efter dette kapittel skal
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kunne utfores. Når konimunen hår lagt oppgavene innen miljørettet helsevern etter denne lov til et

interkommunalt organ, kan myndighet etter denne bestemmelsen utøves av en eller fiere leger ansatt

dette organet.

§ 9 Bel'echicapsplån
Kommunen plikter a utarbeide en beredskapsplan forSine oppgaver etter dette kapittel i satnsvar

med lov ømlielsemessIg og sosial beredSkap. Helseberedskapsplanen Skal samordnes med

kommunens ovrige beredskapsplaner.

§ /0 Wdeptiki og

Departementet kati i forskrift etter § 7 afinet ledd gi nærmere bestemmelser om meldepfikt eller

godkjenningsplikt til kommnnen for den som planlegger eller iverksetter virksomhet soin etter sin art

kan ha innvirkning på helsen, eller endring i slik virksomhet. KomMunen kan ved godkjenning sette

vilkår for å ivareta hensynet til folks heise, jf. §§ 1 Og 7.
For virksomheter som er nnderlagt melde- eller godkjenningsplikt kan det i.forskrift settes krav

at en vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan skal fremlegges, Slik vurdering kan kreves

innhentet ved nærmere bestemte tidsintervaller. Virksoniheten dekker utgiftene til vurderingen fradet

akkrediterte inspeksjonsorganet.
Dersom godkjenningikke foreligger, kan kommunen kreve virksomheten stanset, Stansing kan

bare kreves dersom ulempene stansingen vil medfore Står i rimelig forhold til den helsefare som

utingås. Stansing kan om nødvendig gjennoinforeSmédbistand fra politiet,

forSkriftene kan bestenimes at fylkesmannen gir godkjenning dersoin virksomheten berbrer fiere

kornmuner.Beroter. virksenthetenfiere fylker, kan bestemmes at departementet gir godkjenning. Det

kan videre gis bestemmelser om klageordning i tilfeller hvor fylkesmannen eller departementet gir

godkjenning. I forskrifiene kan det besternmes at MattlIsynet gir godkjenning av drikkeVann og

vannforsyningsanlegg, og regler om klage på slike Vedtak,

§  11 Helsekonsek~sutredning

Kornmunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet, eller den ansvarlige for

forhold ved en eiendom, for egen regning å titrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket eller

forholdet. Slik utredning kan bare kreves dersom Mempene ved å foreta utredningen står i rimelig

forhold til de heiseinessige hensyn sorn tilsier at forholdet utredes.
Kommunens pålegg kati påklages etter reglene 1 § 19.

Klageinstansen har ved behandling av klagesaker tilsvarende rett til å k eve
helsekensekVensuttedfiing.

§ 12 Opplysnffigsglikt

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksoMhet som etter sin art kan ha

innvirkning på helsen en plikt, til utert hinder av taushetsplikt, å gi kommunen de opplysninger som er

nødvendige for at den kan utfere sine gjørernål etter dette kapittet Når Særlige grunner tilsier det, kan

kommunen kreve at opplysningene gis av enhver soni utforer arbeid for den som har epplysningsplikt

etter første punktum. Opplysninger som nevnt i forste punktum kan også kreves fra andre offentlige

myndlgheter uten hinder av den taushetsplikt som ellerS gjelder.

Den-ansvarlige for eiendøm eller virkSoinhet sern neVnt i forste ledd, skal ay egt tilkåk gi

kommunen opplysninger om forhåld ved eiendommen eller virksornheten som åpenbart kan ha negativ

innvirkning på helsen.
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Kommunen kan deSsuten pålegge den ansvarlige for eiendom eller virksomhet som neVnt i farste
iedd, en plikt til å gi allmennheten eller kunder m.v. opplysninger om forheld ved elendommen eller
virksomheten seirn kan ha innYirkning på helsen.

§ 13 Granskifig

Komtnurren kan for å ivareta sine eppgaver etter dette kapittel beslutte at tlet skal foretas
,gransking av eiendom eller vitksomhet. Granskingen kan gjennomføres av den som er delegert
myndighet jf. § 8 eller av kommunelegen i hasteSaker. Granskingen kan om nodyendig gjennomfores
med bistand fra politiet.

De som utfører grafiSkingen skal ha uhindret adgang til å inspisere eiendom og virksomhet og til å
ta nødvendige prøyer uten godtgjoring. De kan videre kreve ftemlagt dokumenter Og materiale samt
kreVe foretatt undersøkeler sbrrikan ha betydning for koMmunens gjøternål etter dette kapittel.
Omkostninger forbundet med granskingeri betales av den ansvarlige for eiendeminen eller
virksomheten.

Fylkesmannen har i klagesaker tilsvarende adgang til å beSlutte og gjennomføre granskning.
Ved gransking av virksomhet eller eiendom skal de som utferer granskingen forst ta kontakt med

representanter for virksOmhetens ledelse.

§ 14 Relling

KoMmunen kan pMegge, forhold Ved en eiendom eller yirksomhet i kommunen rettet hvis
forheldet direkte eller indirekte kan ha negativ ihnvirkning på helsen, eller det er i strid med
bestemMelser gitt i medhold av dette kapittel. Retting kari bare kreves dersorn Ulempene ved å foreta
rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forheldet rettes.

Pålegget Skal være skriftlig eig inneholde en frist for ifår det skal være utfort. Det skal rettes til den
soin êi anSvatlig for forholdet, eller til yirksOmheten Soni sådan, hernndet Selskap eller annen
sarnmenslutning, stiftelse, kommune, fylkeskommune eller annen offentlig innretning.

Kostnadene ved å gjennomfore pålegget skal dekkes av den som er ansvarlig for forholdet,
eventuelt av virksomheten som sådan, jf. annet ledd.

§ 15 Tyangs'mulk1

Koinniunen kan ved oVersittelse av frist for å oppfylle pålegg om tetting av fothold etter § 14
ilegge adressaten for pålegget tvangsmulkt i form av engangsmulkt eller lopende dagmulkt.
TvangsMulkten må enten være faStsatt samtidig med pålegget eller i forbindeIse med fastsettelse av ny
frist for oppfyllelse aV pålegget. TvangsinuIktens storrelse fastsettes under hensyn til hvor viktig det er
at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det antas å medføre.

Tvangsmulkten er tvangsgruanlag for utlegg.
Departementet kan gi nærmere bestemmelser om fastsettelse Qgberegning av tvangsmulkt.

§ 16 $lansing

Oppståt det forhold ved en ylrksotnhet eller elendom som inedfører en overhengende fare for
helseskade skal kommunen stanse hele eller deler av virksomheten eller aktiviteten inntil forholdene er
rettet eller faren er over. $tansing kan om nødvendig gjennomfores thed bistand fra politiet.

§ 17 Ov&tredelse,webyr
Departementet kan i forsktift fastsette at overtredelsesgebyr kanillegges den som forsettlig eller

uaktsomt overtrer bestemmelsene i dette kapittel, Det samme gjelder Yed overtredelse av bestemmelser
gitt imedheld av diSse bestemmelsene når det i forskrifteh er fastsatt at Overtredelse av den aktUelle
bestemmelse kan medfore Slik administrativ sanksjon.
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