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  Sammanfattning 
 

Syftet med vårt arbete om miljöbrott är att vi vill tillgodogöra oss kunskap om hur 

miljöbrottslighet utreds samt uppmärksamma de problem som framträder vid 

utredningar av sådana brott. Miljölagstiftningen i Sverige är samlad i Miljöbalken 

(MB). MB har ersatt den tidigare miljölagstiftning som var uppdelad på 15 olika 

specialstrafflagar. I vårt arbete har vi till största delen uppehållit oss i MB 29 och 

30 kap. där straffbestämmelserna och bestämmelserna om miljösanktionsavgifter 

berörs.  

 

Vi har i arbetet ställt upp ett antal frågeställningar såsom; Vad är ett miljöbrott? 

Hur har brottsutvecklingen sett ut? Leder anmälningar till att någon lagförs för 

brotten? Under arbetets gång har dessa frågeställningar besvarats med hjälp av 

litteratur på miljöområdet samt intervjuer och samtal med personer från 

polismyndighet, åklagarmyndighet och representant från tillsynsmyndigheten. 

 

Efter att MB 1999 trädde i kraft har antalet anmälda miljöbrott ökat ifrån att 

stadigt legat på ca 2000 till att stiga till ca 5000 per år. Trots att antalet anmälda 

miljöbrott ökat kraftigt säger företrädare för tillsynsmyndigheterna som 

intervjuats att den gällande anmälningsplikten som finns i MB ibland åsidosätts. 

När en miljöbrottsutredning gällande ett visst brott inletts uppger de inblandade 

myndigheterna att samarbetet mellan dem fungerar på ett bra sätt, även om en 

löpande process hela tiden pågår för att ytterligare utveckla samarbetet. 

Miljöbrottsutredningar är ett arbete som kräver mycket av utredningspersonal i 

form av utbildning och kompetens. 

 

Utifrån våra frågeställningar har vi med vår nya kunskap gjort en lathund för 

poliser i yttre tjänst som kan användas vid de platser ett miljöbrott kan ha 

förövats. Lathunden tar upp vilka åtgärder som en polis kan utföra på 

brottsplatsen, såsom avspärrning, dokumentation av platsen etc. 
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1  Inledning 
De flesta miljöbrott som anmäls till polisen uppmärksammas av de myndigheter 

som utövar tillsyn på olika verksamheter. Fördjupningsarbetets huvudsyfte är 

att belysa problematiken kring att utreda miljöbrott. Vi tror att detta arbete ska 

ge en ökad kunskap och förståelse för hur miljöbrottsutredningarna går till och 

vad man som enskild polis kan göra för att underlätta den fortsatta utredningen.  

 

1.1  Bakgrund 
Samhällets syn på miljön och miljöbrott har varierat genom historien. I våra 

dagar tycker nog de flesta att det naturligtvis är ett brott om man släpper ut 

något som påverkar hälsan eller miljön negativt om man inte har tillstånd att 

göra det. Det massmediala intresset kring händelser inom miljöområdet är ofta 

inriktade på olika skandaler, exempelvis händelsen på Hallandsåsen, oljeutsläpp 

som sker i Östersjön. Media bidrar till att de enskilda fallen blir 

uppmärksammade men detta leder sällan till någon ökad generell kunskap om 

den lagstiftning som gäller på området. Den lagstiftning som finns på 

miljöområdet har skärpts under de senaste åren. Den tidigaste lagstiftningen 

som reglerar miljöfrågor trädde i kraft 1874 och hette Hälsovårdsstadgan. I 

modernare tid har reglerna och lagarna som styr miljöområdet blivit fler och 

dessa har varit det enda redskap som funnits för att omsätta miljöpolitiska 

åsikter till åtaganden från verksamheter med påverkan på miljön. Under 1969 

kom Miljöskyddslagen, en lag som gällde i 30 år och som reglerade hur mycket 

eller lite verksamheter med miljöpåverkan skulle få släppa ut, producera, etc.  

 

Den lagstiftning som nuförtiden reglerar verksamheter med miljöpåverkan är 

miljöbalken (MB).1 MB trädde i kraft 1999-01-01 och dess bestämmelser utgör 

ramen till all miljölagstiftning i Sverige. När MB började gälla samlades 15 

olika speciallagar inom miljöområdet, exempelvis Miljöskyddslagen, 

Naturvårdslagen, Vattenlagen m.fl. under MB.2 Syftet med miljöbalken 

                                                
1 SFS 1998:808. 
 
2 www.jandarpo.se/upload/Miljöstraffrätt_T4.ppt , 2005-11-01. 
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formuleras i MB 1:1 och det är att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.  

För att målet med miljöbalken ska kunna uppnås samt för att kontrollera att de 

bestämmelser som finns för olika verksamheter har Länsstyrelserna och 

kommunernas miljönämnder i Sverige tillsyn enligt MB. För att kunna utöva 

tillsyn har tillsynsmyndigheterna vissa instrument som kan hjälpa dem. Några 

exempel på dessa instrument är: information, råd, förelägganden och beslut om 

vite. Dessutom får tillsynsmyndigheterna stöd och råd i sin tillsyn av den 

centrala tillsynsmyndigheten; Naturvårdsverket.3 

 

Enligt 26:2 MB skall tillsynsmyndigheterna anmäla överträdelser av 

bestämmelser i balken till polis- eller åklagarmyndigheten om det finns 

misstanke om brott. Ovanstående anmälningsplikt till polis- eller 

åklagarmyndighet fanns inte i den lagstiftning som gällde innan 1999. De flesta 

miljöbrott som anmäls till åklagare- eller polis kommer från 

tillsynsmyndigheterna varför det ofta finns en misstänkt person, ett företag eller 

en viss geografisk plats att påbörja eventuell miljöbrottsutredning på. 

 

Brotten i MB avhandlas i 29 kap. där samtliga straffbestämmelser och regler 

kring förverkande finns. I MB 30 kap. återfinns regler om 

miljösanktionsavgifter. Miljösanktionsavgifter är en avgift som 

verksamhetsutövaren får betala om denne inte uppfyller sina åtaganden enligt 

30:1, punkt 1-3 MB. Det är tillsynsmyndigheten som fattar beslut om 

miljösanktionsavgift skall betalas av verksamhetsutövaren. Avgiften tillfaller 

staten och avgiftens storlek varierar mellan 5 000 – 1 000 000 kr för olika 

överträdelser. Beloppet är bestämt av regeringen beroende på vilken 

överträdelse det gäller. En verksamhetsutövare som inte anmält en 

anmälningspliktig verksamhet till tillsynsmyndigheten blir således skyldig att 

betala en miljösanktionsavgift enligt 30:1 punkt 2 MB samt åtalsanmäld med 

stöd av reglerna för åtalsskyldighet i 26:2 MB. 

                                                                                                                                               
 
3 www.jandarpo.se/upload/1, 2005-11-07. 
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När polis- eller åklagare får en anmälan om misstänkt brott mot MB gäller 

rättegångsbalkens (RB) regler i 23 kap. om att inleda en förundersökning (FU). 

Vid de flesta miljöbrott är det en åklagare som är FU- ledare där det finns 

någon som skäligen kan misstänkas för brottet. Till sin hjälp i utredningen har 

åklagaren ofta en polisiär miljöbrottsutredare. Vanligtvis har både åklagaren 

och miljöbrottsutredaren fått särskild utbildning på miljölagstiftningen för att 

kunna bedriva FU: n och för att åklagaren ska kunna åtala någon vid domstol. 

När någon åtalas för brott mot MB hålls förhandlingarna i allmän domstol, 

d.v.s. tingsrätt, hovrätt samt ev. Högsta domstolen. Det finns fem 

miljödomstolar i Sverige och dessa ansvarar för att pröva frågor om tillstånd för 

olika verksamheter. Miljödomstolarnas beslut kan överklagas till 

miljööverdomstolen som finns i Stockholm. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med fördjupningsarbetet är att få kunskap om hur miljöbrott utreds samt 

belysa de problem som finns vid utredning av dessa brott. Vi vill även visa 

vilka åtgärder man kan vidta på en brottsplats där ett miljöbrott ägt rum. 

 

1.3  Frågeställningar 
Frågor som vårt arbeta ska ge svar på är: 

Vad är ett miljöbrott? 

Hur har brottsutvecklingen sett ut på miljöbrottsområdet? 

Vilka myndigheter är vanligtvis inblandade i utredningarna och vad upplever de 

för problem? 

Av de miljöbrott som upptäcks av tillsynsmyndigheten, hur många anmäls och 

hur stort är mörkertalet?  

Leder anmälningarna till att någon lagförs för brotten?   

Finns det något som den enskilde polismannen på plats bör veta för att 

underlätta dessa utredningar? 
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1.4 Avgränsningar  
Vi har valt att begränsa arbetet så att det endast omfattar brott mot miljöbalken 

för att kunna jämföra resultat på lokal och nationell nivå. Rapporten kommer 

dessutom att avgränsas så att tillsynsmyndighet, polismyndighet och 

åklagarmyndighet från endast ett län får svara på ett antal frågor om miljöbrott 

och miljöbrottsutredningar.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis har vi satt oss in i litteratur som finns inom området för att få en 

bättre bild av hur miljöbrott utreds och vilka problem som belyses. Vi har 

genomfört intervjuer med företrädare för polis, åklagare och 

tillsynsmyndigheten för att få höra deras syn på problematiken runt 

miljöbrottsutredningen. Vi hade för avsikt att göra en jämförelse mellan de 

olika myndigheterna på lokal och nationell nivå för att försöka dra några 

generella slutsatser om vilka problem som finns när det gäller utredandet av 

miljöbrott. Det visade sig dock svårt att genomföra eftersom 

Rikskriminalpolisen inte bedriver någon utredande verksamhet på nationell 

nivå. Vi blev istället hänvisade till en miljöbrottsutredare i Uppsala som vi 

kontaktade. 

 

Vi vill tacka vår handledare Lars Bejstam, våra opponenter samt de intervjuade 

personerna för hjälp med arbetet. 
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2  Teori 
Det finns olika teorier om varför vissa människor begår brott. En av de teorier 

som ofta nämns är den så kallade rutinaktivitetsteorin. Enligt denna krävs att tre 

förutsättningar sammanfaller i tid och rum för att ett brott ska begås. De 

förutsättningar som ska sammanfalla är:  

• en motiverad gärningsman, 

• ett attraktivt objekt, 

• bristande kontroll.4 

 

Enligt denna teori skulle miljöbrotten kunna förklaras enligt följande: Den 

motiverade gärningsmannen upplever att det är svårt att leva upp till tillstånds- 

och tillsynsmyndigheternas regler och krav. Det är enklare att lämna ett fat 

spillolja i skogen än att lämna in det för destruktion hos en auktoriserad 

mottagare. Teorins attraktiva objekt kan liknas med att gärningsmannen 

sannolikt tjänar både tid och pengar på att begå ett miljöbrott. Det kostar att 

rena smutsiga utsläpp, att söka tillstånd för den verksamhet man bedriver och 

att utbilda både sig själv och sin personal. Enligt teorin kan den bristande 

kontrollen liknas med att det för miljöbrott krävs personal med 

specialistkompetens för att utreda brotten. De flesta poliser saknar erforderlig 

utbildning varför risken för att lagföras för brott är liten. 

 

 

 

 

                                                
4 Dahl G. (2003) Problemorienterat polisarbete, Tryckeri knappen S. 21 
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3  Resultat 
Vi kommer med hjälp av relevant litteratur samt intervjuer med personer som 

har erfarenhet av miljöbrott besvara de frågeställningar som vi formulerade 

under punkt 1.3.  

 

• Vad är ett miljöbrott? 

All strafflagstiftning som har en koppling till miljöbrottslighet samlades i MB 

29 kap då denna vann laga kraft 1999. Förutom att det finns en specifik 

brottsrubricering som kallas miljöbrott (29:1) finns kompletterande lagstiftning 

i MB 29:2-12 som har till syfte att skydda vår miljö. Det förekommer att 

miljöbrottsligheten sammanflätas med den ekonomiska brottsligheten. Detta 

p.g.a. att många miljöbrott har sin upprinnelse i att personer/näringsidkare 

begår övertramp mot gällande regler för att på det sättet spara/ tjäna pengar.5  

 

• Hur har brottsutvecklingen sett ut på miljöbrottsområdet? 

Antalet brott som anmälts till polisen har ökat i och med miljöbalkens 

införande.6 Före 1999 var det mellan 1300 – 2000 miljöbrott som anmäldes till 

polisen varje år, se figur 1. Efter att MB vunnit laga kraft ligger antalet brott 

mellan 4000 och 5000 i hela landet.7 

                                                
5 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003 Brå rapport 2004:3. 
 
6 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003. Brå rapport 2004: 3, ISBN 91-38- 32128-9. 
 
7 www.bra.se, 2005-11-02. 
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Anmälda miljöbrott 1994-2003
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Figur 1. Anmälda miljöbrott 1994-2003. Hela landet.8  
 

I figur 1 märks en markant ökning av antalet brott på nationell nivå sedan MB 

vunnit laga kraft.  

 

I Örebro län har antalet brott följt en liknande utveckling som på nationell nivå, 

se figur 2. Före MB anmäldes varje år mellan 50 och 100 miljöbrott i Örebro 

län medan motsvarande brottslighet efter MB: s ikraftträdande är mellan 200 

och 250. Enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ) omfattas lagar i MB som inte 

räknades till miljöbrott innan MB.9 

                                                
8 www.bra.se, 2005-11-02. 
 
9 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003. Brå rapport 2004: 3. 
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Figur 1. Anmälda miljöbrott 1994-2003. Örebro län.10 

 

• Vilka myndigheter är vanligtvis inblandade i utredningarna och vilka 

problem stöter de på? 

Vid utredningar gällande misstänkta brott mot MB är det främst de lokala och 

regionala tillsynsmyndigheterna i form av kommunens miljönämnder och 

Länsstyrelser som uppmärksammar och anmäler misstänkt brottslighet till 

polisen. 

 

Brottsutredningarna leds av åklagare, som har polis med miljöbrottsutbildning 

till sin hjälp. Problemen vid utredningarna är att de vanligaste brotten, 

oaktsamhetsbrotten, är resurskrävande dels för att visa kausalitet mellan 

handling och effekt i miljön, dels för att kunna ställa ansvarig person till svars i 

organisationer där ansvaret delegerats inom organisationen till en befattning 

som inte är tillsatt. 

  

• Av de miljöbrott som upptäcks av tillsynsmyndigheter, hur många 

anmäls och hur stort är mörkertalet? 

Mörkertalet verkar variera på olika orter i landet. Landets tillsynsmyndigheter 

har olika rutiner vad gäller anmälan av överträdelser mot MB till polis varför 
                                                
10 www.bra.se, 2005-11-02. 
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det saknas statistik över mörkertalet. Naturvårdsverket, som samordnar 

tillsynen, är osäker på omfattningen av mörkertalen men tar som exempel 

Göteborg stad där bara ca 60 % av försvårande av miljökontroll enligt MB 29:5, 

då man underlåtit att lämna in köldmedierapport anmälts till polisen.11 

 

• Leder anmälningarna till att någon lagförs för brotten? 

Jämfört med traditionell brottslighet är det ett fåtal personer som lagförs för 

brott mot MB.12 Anledningen till detta är att en stor del av brotten skrivs av för 

att uppsåt inte kan styrkas men också på grund av resursproblem som uppstått 

sedan antalet anmälningar ökat. Under 2003 lagfördes totalt 464 personer för 

brott mot MB. Under samma period anmäldes 5045 brott mot MB. Antalet 

uppklarade brott är visserligen högt men det beror på att de flesta skrivs av 

vilket innebär att inte någon lagförs för brotten. 

 

• Finns det något som den enskilde polismannen på plats bör veta för att 

underlätta dessa utredningar? 

För att överhuvudtaget kunna uppmärksamma att det är ett miljöbrott som 

begåtts på platsen måste polismannen ha erhållit lämplig utbildning. 

Brottsplatsen bör hanteras som vilken annan brottsplats som helst; avspärrning, 

dokumentation, bevissäkring osv. Det enda som skiljer miljöbrottsplatserna från 

de vanliga brottsplatserna är att miljöbrottsutredare samt eventuellt 

kriminaltekniker med miljöutbildning snarast bör underrättas. 

 

Vi har intervjuat företrädare för tillsynsmyndighet, miljöåklagaren och en 

miljöbrottsutredare i Örebro och frågat hur de upplever sitt dagliga arbete mot 

miljöbrottsligheten. Tillsynsmyndigheten uppger att MB är väl anpassad för att 

uppmärksamma brott medan både Tomas Carlsson, Polismyndigheten i Örebro 

län och Helen Eckeroth-Flodin, åklagare i Örebro län anser att lagstiftningen 

inte är anpassad för att kunna lagföra personer som bryter mot MB. Ur en 

                                                
11 Monika Magnusson, Naturvårdsverket. 
 
12 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003. Brå rapport 2004:3. 
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polisiär synvinkel uppfattas MB: s oaktsamhetsbrott som svåra att bevisa i 

förhållande till det straff som är aktuellt. Detta är ett problem eftersom denna 

typ av brott är den vanligast förekommande. Eckeroth-Flodin tycker att 

lagstiftningen i miljöbalken är oklar och lämnar rum för en uppsjö av 

tolkningar, otydlig i sina formuleringar. Detta leder till att det blir oerhört svårt 

att förutse hur domstolar kommer att döma. Dessutom kräver miljöområdet att 

polis och åklagare hela tiden håller sig à jour med lagstiftningen. Detta är 

svårare än vad det låter som eftersom hela miljöområdet är starkt knutet till EU-

lagstiftningen som ändras och utvecklas i en rasande takt. Det krävs 

kontinuerlig vidareutbildning för att polis och åklagare ska kunna lösa sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 

Tillsynsmyndigheten i Örebro uppger att den följer anmälningsskyldigheten i 

MB 26:2 utom i enstaka fall där särskilda skäl föreligger. Enligt den centrala 

tillsynsmyndigheten Naturvårdsverket kan det vara ca 60 % av alla upptäckta 

brott som anmäls av tillsynsmyndigheten beroende på var i landet brottet begås 

och vilket brott det är. Detta mörkertal förklaras ofta av tillsynsmyndigheterna 

med att deras tidigare polisanmälningar ändå inte lett till några fällande domar. 

Miljöbrotten är så kallade spaningsbrott. Det krävs ofta aktiv tillsyn för att 

uppmärksamma brotten varför polisen själv enbart upptäcker ett fåtal 

miljöbrott. 

 

Polisen utgår ifrån att alla upptäckta brott anmäls enligt den gällande 

anmälningsplikten. Eckeroth-Flodin pekar på att tillsynsmyndigheternas 

anmälningsplikt enligt MB 26:2 kan liknas vid polisens snarlika skyldighet 

enligt polislagen 9 § borde leda till att alla brott mot MB som uppmärksammas 

anmäls. Detta borde enligt åklagaren göra att inget mörkertal finns men av 

erfarenhet vet hon att inte alla misstänkta brott anmäls. Detta tror Eckeroth-

Flodin beror främst på den låga andelen av anmälda brott som faktiskt leder till 

att någon lagförs. Känslan är att man på fältet ibland struntar i att anmäla de 

misstänkta brott som man tror sig veta inte kommer leda någonstans för att 

kunna prioritera ärenden med ett bättre utgångsläge. 
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Tillsynsmyndigheten i Örebro redogör för att samarbetet mellan polis och 

åklagare är bra i länet. Parterna träffas två gånger per år och 

tillsynsmyndigheten anser att ett utökat samarbete kan underlätta polisens 

utredning av brotten. Både polis och åklagare betonar att deras samarbete 

fungerar utmärkt och att man ser sig som ett team som jobbar tillsammans mot 

samma mål. Miljöutredarna är en enhet inom Ekoroteln som består av en 

miljöåklagare och fyra polisiära utredare samt en administratör. För att 

maximera effektiviteten inom teamet har de samlokaliserats i polishuset i 

Örebro.  

 

Eftersom miljöbrott inte är brott av enkel beskaffenhet fungerar alltid 

miljöåklagaren som FU- ledare när det gäller miljöärenden. Undantaget är då 

brottsrubriceringen är nedskräpning. I ett led att utveckla samverkan mellan 

polis och åklagare försöker man i Örebro jobba med att ansvarig polisiär 

utredare tar en aktiv roll för att i möjligaste mån underlätta för åklagaren att 

fatta de nödvändiga besluten i förundersökningen. Den tidigare nämnda 

samlokaliseringen har gjort att det blivit väldigt korta beslutsvägar och 

utredningarna slipper störande uppehåll då ett beslut skall inhämtas från en 

svårtillgänglig åklagare.  

 

Både åklagare och polis eftersöker en mer traditionell lagstiftning som har få 

tolkningsmöjligheter och kan bättre ge handledning till domstolarna i deras 

dömande verksamhet. För att bättre kunna bekämpa miljöbrottsligheten 

eftersträvar åklagaren en bredare kunskap inom polisen. De poliser som har ett 

intresse av eller som genom sin befattning är insatt i miljöbrottslighet har en 

mycket hög spetskompetens, samtidigt som det inom den resterande delen av 

poliskåren missas en stor mängd miljöbrottslighet pga. den låga kunskapsnivån. 

Ett utökat stöd ifrån den tekniska avdelning är något som står högt upp på 

önskelistan över önskade verktyg för att utöka lagföringen för miljöbrottslighet. 

 

Många brott mot miljöbalken kräver en avancerad teknisk undersökning för bl.a. 

bevissäkring på brottsplatsen. Så som situationen ser ut idag är det inte säkert att 
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detta stöd ifrån teknikerna kan erbjudas pga. konkurrens mellan miljöbrott och 

övrig brottslighet. 

 

Henrik Forsblad, Polismyndigheten i Uppsala län har uppfattningen att de flesta 

miljöbrotten som upptäcks idag anmäls. Antalet miljöbrott som anmäls har ökat 

kraftigt sedan miljöbalken trädde i kraft eftersom tillsynsmyndigheterna nu är 

skyldiga att anmäla ett misstänkt miljöbrott till polisen enligt MB 26:2. Forsblad 

säger att ju allvarligare brott, desto större chans att det anmäls och i slutänden 

blir utrett. Han upplever att kommunerna i egenskap av tillsynsmyndighet är 

bättre på att anmäla upptäckta brott än länsstyrelserna. Vad detta beror på kan 

han inte svara på. Forsblad berättar vidare att de flesta brott som anmäls är brott 

begångna mot MB 29:1, miljöbrott och 29:2, vållande till miljöstörning. 

 

Hur stora mörkertalen är på miljöbrott vet han inte men han säger att det kan röra 

sig om en hel del. En bidragande faktor till detta är oviljan hos näringsidkare och 

företag att anmäla en anmälningspliktig verksamhet till tillsynsmyndigheterna. 

De väljer att inte göra detta eftersom de då slipper insyn och granskning från 

tillsynsmyndigheterna. Problemet med detta är att nästan ingen, varken 

tillsynsmyndigheter eller polis, letar efter dessa och därför kommer de ofta 

undan med det de gör. 

 

Forsblad tycker inte att den lagstiftning som finns inom miljöområdet är dålig. 

Det handlar mer om att både polis och åklagare måste få bättre utbildning inom 

området. Ofta handlar problemen enligt Forsblad om att polis och åklagare är 

osäkra på lagstiftningen och inte vågar använda sig av den fullt ut. 

 

Tidigare inhämtades ofta den tekniska bevisningen vid miljöbrott av utredare och 

tekniker som inte hade den kunskap som krävdes. Nu finns tekniker som har den 

specialkompetens som krävs vid dessa brott men Forsblad skulle gärna se att det 

utbildades fler inom området. Det är viktigt att man handlar snabbt och vidtar bra 

förstahandsåtgärder när man kommer på en plats där man kan misstänka att ett 

brott begåtts. Föroreningar kan snabbt försvinna ner i marken eller spädas ut i 

vatten. Det händer också att de ansvariga städar bort bevisen. Forsblad säger att 

det är en hel del man kan göra som förste polisman på plats. Man ska fotografera 
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och notera det man ser. Har man möjlighet ska man ta prover även om man inte 

har den rätta utrustningen. Han betonar dock att man inte skall utsätta sig för 

giftiga ämnen utan skyddsutrustning.13 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Eftersom vi endast varit i kontakt med ett fåtal företrädare för 

tillsynsmyndigheter, polis och åklagare så är underlaget för litet för att kunna 

dra några långtgående slutsatser utifrån materialet som vi fått fram. Vidare har 

det framkommit att utredarna är oense om hur väl fungerande lagstiftning är 

som finns, varför det kan vara svårt att utläsa någon entydigt om den. 

                                                
13 Henrik Forsblad, Polismyndigheten i Uppsala län. 
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4 Diskussion 

När man studerar brottsstatistik över tid bör man vara medveten om svårigheten 

att visa adekvat statistik. Vad gäller utvecklingen av miljöbrott i Sverige kan 

man undra hur brottsrubriceringen i polisens anmälningssystem var före 1999. 

Eftersom MB omfattar 15 tidigare separata lagar kan antalet anmälda brott vara 

ett resultat av förändrad brottsrubricering och inte en ökad brottslighet. På 

samma sätt kan statistik på lokal nivå vara missvisande. Resultatet från Örebro 

län kan vara en följd av att tillsynsmyndigheterna fått ökade resurser från 1999 i 

kombination med att MB:s anmälningsplikt trädde i kraft. Det är inte säkert att 

en brottsökning skett i den utsträckning som figur 2 visar. Beroende på hur de 

lokala politikerna förhåller sig mot miljölagstiftning kan synen på miljöbrott 

variera. Det kan vara så att politiker i de traditionella bruksorterna, där industrin 

står för en majoritet av sysselsättningen på orten, i högre utsträckning väljer att 

inte polisanmäla överträdelser mot MB. Eftersom statistik saknas över 

eventuella mörkertal är det svårt att veta omfattningen av miljöbrottsligheten. 

När det dessutom förekommer lokala tolkningar av anmälningsskyldigheten i 

MB 26:2 blir den statistik som finns över brottslighet bara en del av 

verkligheten. Vid de brott som kan leda till miljösanktionsavgift enligt MB 30 

kap. är tillsynsmyndigheten dessutom skyldig att anmäla överträdelsen enligt 

MB 26:2. Det kan tänkas att de personer eller företag som först blir skyldiga att 

betala en miljösanktionsavgift och dessutom anmälda upplever att de blir 

straffade två gånger för den överträdelse de gjort sig skyldig till.  

 

Anledningen till att en del poliser tycker att lagstiftningen är anpassad att utreda 

och lagföra personer vid brott mot MB medan andra har en annan åsikt kan bero 

på olika kunskapsnivå, polismyndighetens intresse för frågorna och hur väl 

samarbetet med tillsynsmyndighet och åklagarmyndighet på orten fungerar. Om 

miljöbrottsutredaren har ett personligt intresse för frågorna samtidigt som 

polismyndigheten visar att den prioriterar utredningarna kan det leda till en hög 

ambitionsnivå där nya vägar till samarbete skapas med både tillsynsmyndighet 

och åklagarmyndigheten. Om företrädare från tillsynsmyndigheten skulle ges 

större möjligheter att medverka i brottsutredningarna skulle varje utredning 
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sannolikt kräva mindre polisiära resurser samtidigt som fler personer kanske 

skulle lagföras för brotten. De poliser vi intervjuat har uppgett att det är 

tillsynsmyndighetens personal som besitter den största kompetensen på området 

samtidigt som det oftast är de som uppmärksammar miljöbrotten. En negativ 

följd av en sådan åtgärd kan vara att verksamhetsutövare kan känna sig 

granskade av polisen trots att det inte begått brott när det i själva verket är 

personal från tillsynsmyndigheten som utför sitt arbete.  

 

För att öka kunskapen om miljöbrottsutredningar bör utbildning på området 

införas så att all personal i yttre tjänst blir medvetna om problemet. Dessutom 

kan en tydligare framtoning om miljöbrottens betydelse för samhället och dess 

utveckling leda till att miljöbrottsligheten bekämpas. Redan på 

polisutbildningarna borde man behandla problematiken runt utredningar av 

miljöärenden, inte minst för att väcka intresset bland polisstudenterna. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 
Problemet för poliser i yttre tjänst som är först på plats är ofta att de inte vet att 

de kan ha ett miljöbrott framför sig. Vid ett misstänkt miljöbrott gäller precis lika 

polisiärt tänkande som vid all annan brottslighet ifråga om avspärrning av 

brottsplats, fotodokumentation och att man samlar in så mycket 

förstahandsuppgifter som möjligt.  

 

För poliser i yttre tjänst har vi sammanställt en åtgärdsplan som förhoppningsvis 

ska underlätta och förbättra den fortsatta utredningen vid miljöbrottsutredningar. 
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4.2 Åtgärdsplan vid misstänkt miljöbrott 
Försök skaffa information om händelsen innan man åker ut till platsen. Vilken 

skyddsutrustning är nödvändig för den egna säkerheten? 

 

Gå runt i området och dokumentera vad du ser så att en översiktlig beskrivning 

kan göras av området, markförhållanden, vegetation, vattensamlingar, synliga 

skador på vegetation, vad som släpps ut samt vad som kan ha orsakat utsläppen. 

 

Dokumentera förutsättningarna för att utsläppet ska sprida sig, finns diken eller 

bäckar m.m. Ta prover på det som släppts ut. Var dock noga med den egna 

säkerheten. Glöm inte att dokumentera var du tagit proverna 

 

Dokumentera området med foto, video och skisser om det är nödvändigt för att 

kartlägga vad som hänt. Notera namn, arbetsuppgift och befattning på dem som 

finns på platsen. Ta reda på vem som gjort vad i samband med händelsen14 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Gunnar Skoglund, Polismyndigheten i Gävleborgs län. 
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