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Innspill til strategi for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet

Næringslivets Hovedorganisasjon viser til innspillsmøtet fredag 29.3.2019 i Klima og

miljødepartementet. Vi takker for initiativet som er tatt fra KLD.

Vårt hovedinntrykk er at tilsyn fra Miljødirektorat og fylkesmenn fungerer godt, og at

industrivirksomheter som har tillatelse med hjemmel i forurensningsloven har få alvorlige

systematiske lovbrudd.

Hovedbildet fra industrien er også at utslipp av miljøfarlige stoffer går ned. Det skyldes et stadig

forbedringsarbeid i industribedriftene, grunnet EAT—krav, bedriftenes internkontroll og

risikovurderinger. Utfra dette bildet ser vi ikke behov for økte strafferammer eller nye hjemler for

overtredelsesgebyr. Dagens straffereaksjoner har tilstrekkelig allmennpreventiv effekt. Vi viser til

eget høringssvar om dette.

En miljøkrimstrategi bør inneholde en grundig vurdering og kartlegging av hvor risikoen for

alvorlige lovbrudd er størst. Deretter må risikobaserte tilsyn og tiltak gjennomføres i tråd med

dette. Vår erfaring er at dagens tilsynsvirksomhet gjerne prioriterer store virksomheter fremfor

mindre bedrifter. Det er ikke alltid riktig ut fra en risikobasert tilnærming.

Regjeringens strategi bør samordnes med Politidirektoratets og Økokrims trusselvurderinger, og

regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (A-krim). Vi antar at systematisk

miljøkriminalitet også er påregnelig når en virksomhet begår arbeidsmiljøkriminalitet eller

økonomisk kriminalitet. Det bør derfor vurderes tiltak som styrker informasjonsdeling mellom

myndigheter. Strategien for arbeidsmiljøkriminalitet er gjennomført i dialog med

hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Vi anbefaler at samme arbeidsmetodikk brukes i strategien

mot miljøkriminalitet. Vi viser til innspillet fra Norsk Industri for ytterligere konkretiseringen
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