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Høringsinnspill - NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.
Kystverket viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet der det bes om innspill til
Særorganutvalgets utredning NOU 2017:11 Bedre bistand – bedre beredskap.
Kystverket har følgende merknader til utvalgets anbefaling om å overføre ansvar for
etterforskning av alvorlig miljøkriminalitet fra Økokrim til Trøndelag politidistrikt. Kystverket
viser for øvrig til skriftlig innspill til særorganutvalget i brev 7. mars 2017.
Kystverket støtter ikke utvalgets forslag om å overføre ansvaret for etterforskning av
alvorlig miljøkriminalitet fra et sentralt organ med spesialkompetanse til et utpekt
politidistrikt. Den nasjonale spisskompetansen på miljøkriminalitet i Norge bør forbli
organisert i en spesialisert enhet på nasjonalt nivå, i tillegg til de egne økonomi- og
miljøenhetene i politidistriktene. Kystverket har ikke synspunkter på lokaliseringen av en
slik nasjonal enhet.
Prioritering av miljøkrimsaker må antas være et overordnet mål knyttet til
samfunnsutviklingen på miljøområdet generelt. Norge og verden står overfor økte
utfordringer knyttet til klima og miljø, og det er bred enighet i samfunnet om å prioritere
håndtering av disse utfordringene, jf. også Grunnloven § 112. Bekjempelse og forebygging
av miljøkriminalitet er en viktig del av dette arbeidet.
Organisering av ansvaret på sentralt nivå sikrer et nasjonalt miljø for utvikling av
kompetanse, som igjen overføres og reflekteres i kompetanseutvikling på lokalt nivå.
Miljøkrimsaker er ofte ressurskrevende, teknisk komplekse og spesialiserte og krever et tett
samarbeid mellom fagetaten/tilsynsetat og politi/påtalemyndighet. I tillegg berører sakene
ofte flere etaters myndighetsområder slik at det er behov for en god oversikt over
fagområdene på miljøområdet.
Miljøkriminalitet kan være grenseoverskridende, og sakene vil også kunne omfatte
økonomisk kriminalitet. På Kystverkets ansvarsområde, særlig ved akutt forurensning fra
skip, vil sakene ofte være av kompleks natur. Hendelser til sjøs kan involvere utenlandske
parter, og det kan kreves omfattende utredninger for å klarlegge forholdene på redersiden.
Overtredelser av regelverk kan være økonomisk motivert, og den økonomiske vinningen
ved unndragelse av regelverk oppgå til betydelige beløp. Det samme kan gjelde ved
hendelser med akutt forurensning på land, i forbindelse med skipsvrak som er etterlatt i
strid med forurensningsloven, og på en rekke andre områder som forvaltes av andre
kontrollorgan. På grunn av ovenstående kan det ha en merverdi å organisere arbeidet med
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alvorlig miljøkriminalitet og alvorlig økonomisk kriminalitet i samme enhet, slik som i dagens
organisering i Økokrim.
Kystverket peker på at utredningens premisser for konklusjon når det gjelder
hensiktsmessig organisering av ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet i Norge synes noe
mangelfulle. Det fremgår av utredningen at både politimestrene og kontrolletatene peker på
godt samarbeid med Økokrim og fremhever behov for bistand fra en sentral enhet i tiden
fremover. Utredingen peker også på behovet for spisskompetanse på området, men legger
til grunn at kompetansen ikke trenger å ligge i sentral enhet. Utredningen legger til grunn at
det er relativt få miljøkrimsaker, og at disse oftest ikke er av særlig alvorlig eller kompleks
natur. Dette i motsetning til saker om økonomisk kriminalitet, som foreslår overført til
Kripos. Kystverket viser i denne forbindelse til mindretallets merknader i utrednigen, som
påpeker at flertallets forslag ikke harmonerer med utvalgets egne kriterier for å legge
enkelte politioppgaver til en sentral enhet.
Vi bemerker for øvrig generelt at det fremstår som uklart hvilke oppgaver det nasjonale
fagansvaret som foreslås overført omfatter, og hvordan det nasjonale fagansvaret i så fall
skal prioriteres opp mot politidistriktets ansvar i eget distrikt.
Med hilsen
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