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innspill om miljøkriminorliiei  — Stiftelsen Miljøfyrtårn

Vi viser til invitasjon sendt ut 28.02.19, samt møte i Klima- og miijødepartementet 29.03.19, og benytter med dette

anledningen til å komme med et innspill angående temaet miljøkriminalitet.

Vi ønsker iførste omgang å berømme regjeringen for å sette dette viktige temaet på dagsorden, og benytter

anledningen til å takke for muligheten til å gi innspill.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en ideell stiftelse, og vi drifter Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som

vil ta miljøansvar. Miljøfyrtårn er en av tre internasjonalt anerkjente sertifiseringsordninger for miljøledelse.

Miljøledelse betyr i korte trekk at man innfører klima— og miljøhensyn som et styrende prinsipp for sin virksomhet. Per

dato omfatter ordningen vår nær 6000 sertifiserte virksomheter. Disse virksomhetene opererer i både privat og

offentlig sektor, og strekker seg fra store konsern til enkeltpersonsforetak.

En tilbakemelding vi ofte får fra virksomhetene, er at det er tidvis utfordrende å holde oversikt over relevante lover og

forskrifter på miljøfeltet. En annen bekymring vi ofte hører, er at uryddige aktører i praksis premieres i enkelte

bransjer, da kostnader kuttes ved å ta snarveier i oppfyllelsen av lover og regler. På den positive siden melder mange

virksomheter at en miljøsertifiseringsprosess er et godt og konkret hjelpemiddel for å utvikle ryddige systemer som

bidrar til lovlig drift. Grunnen til det, er at oppfyllelse av sentrale lover og forskrifter på miljøfeltet inngår som en del

av miljøsertifiseringsprosessen. Virksomhetene får også tilgang på veiledningsmateriell, som bistår dem i å

dokumentere oppfyllelsen av sentrale lover og forskrifter.

Vi mener derfor at økt satsing på miljøsertifisering generelt, og miljøledelse spesielt, burde være et viktig virkemiddel i

regjeringens strategi mot miljøkriminalitet. Man blir ikke sertifisert med mindre man leverer skriftlig dokumentasjon

relatert til sentrale lover og forskrifter på miljøfeltet, og denne dokumentasjonen vurderes av en uavhengig

tredjepart. Dette gjør sertifisering til et velegnet virkemiddel dersom man ønsker å premiere lovlig og ryddig fremferd,

og sende et tydelig signal om at uiovlighet og uryddighet ikke hører hjemme i norsk næringsliv. Miljøsertifisering er

altsa et meget konkret virkemiddel, som er tilgjengelig i dag, og som kan rulles ut i både privat og offentlig sektor.

Vi anbefaler derfor at regjeringen utvikler et virkemiddelapparat for å stimulere og premiere miljøsertifisering generelt

og miljøledelse spesielt. Tydeligere etterspørsel etter sertifisering i offentlige anskaffelser er et eksempel på et slikt

virkemiddel. Man kan også se for seg at man bruker skattesystemet til å insentivere sertifisering, og at

miljøsertifisering får en større rolle i nye eller allerede eksisterende støtteordninger på klima- og miljøfeltet.

Vi diskuterer gjerne dette videre i et møte dersom det er ønskelig.

Beste hilsen

Maarten Lohne van der Eynde

Leder, avdeling for miljøfaglig utvikling
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