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Sammanfattning
Studien behandlar ämnet miljövetenskap, syftet var att undersöka vilka hinder och möjligheter
som finns vid utredning av miljöbrott i Skåne län. Resultaten har samlats in via
intervjuundersökning samt statistikanalys och visar på att flera hinder och möjligheter finns
inom området. Resultatet visar även att det är svårt att få tillgång till information kring varför
jaktbrott ökat extremt mycket senaste åren. Det råder en stor osäkerhet, inkonsekvens och
maktlöshet inom miljöbrottsområdet. Området är outvecklat och flertalet aspekter kring hur
samhället är uppbyggt samt dess syn på miljön och hur detta påverkat utformningen av
lagstiftningen är relevant och aktuellt. Tydligare ansvars- och maktroller, struktur och
samarbete behövs för att optimera arbetet kring miljöbrott. Ekonomiska vinster och låga
straffskalor är viktiga aspekter som betonas, även vilka möjligheter som finns för att förbättra
arbetet mot miljöbrott utifrån resultatet.
Abstract
The study deals with the subject environmental science and the aim was to see what barriers
and opportunities that exist in the investigation of environmental crimes in the province of
Scania. The results have been collected through interview and statistics showing that several
obstacles and opportunities. The result also shows how difficult it is to obtain information on
why hunting offenses have increased extremely in recent years. There is great uncertainty,
inconsistency and powerlessness in this environmental field, it is undeveloped and several
aspects of how society is structured around their view of the environment and how this
influenced the formulation of legislation is relevant and current. Clearer responsibilities and
power roles, structure and cooperation are needed to optimize the work on environmental
crime. Economic profits and low sentencing for environmental offenses are important aspects
emphasized as well as opportunities available to improve the fight against environmental
crime.
Keywords: environmental science, environmental crime, environmental offences, economic
profits, obstacles.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Efter en skandal på BT-Kemis fabriksområde i Teckomatorp 1977 ändrades den svenska
miljölagstiftningen och begreppet miljöbrott kom in i lagboken. Detta till följd av att det var
mycket svårt att få de ansvariga fällda enligt regelverket som gällde då. Erland Mårald
berättar om hur denna process gick till i boken Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–
2000. Hallandsåsprojektet är ett annat exempel ur Erland Måralds bok. Det är ett tunnelbygge
som fortfarande pågår, trots vattenläckage, giftskandal, och sedan länge spruckna tidsplaner
och ekonomiska kalkyler. Hallandsåsprojektet är också ett skolexempel på en omständighet
som kanske är kärnan i nästan alla miljöproblem, stora som små: naturen är ingen passiv
kuliss utan den interagerar med människor på ett sätt som vi inte alltid kan förutse och
kontrollera (Bäckstedt 2008).
Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i kraft med syftet är att främja en hållbar utveckling
där nuvarande och kommande generationers miljö är bra och hälsosam. Miljöbalken består av
ca 500 paragrafer i 33 kapitel fördelat på 7 avdelningar med ett stort antal förordningar och
föreskrifter. Utöver de tusentals bestämmelser och bindande regler kopplade till lagstiftningen
så kan även allmänna råd utfärdas av myndigheter gällande generella rekommendationer om
tillämpning av lagar och regler. Regeringen beslutar förordningar som i sin tur lämnar
bemyndigande till myndigheter att inom respektive ansvarsområde besluta om föreskrifter
(”Hållbar utveckling med miljöbalken” 2015).
En tillsynsmyndighet som misstänker att en verksamhet begår ett miljöbrott, d.v.s. att
verksamheten överträder bestämmelser eller föreskrifter i miljöbalken, är skyldig att anmäla
detta till polis- eller åklagarmyndigheten. Exempel på straffbara miljöbrott enligt 29 kap.
miljöbalken är bland annat: nedskräpning, brott mot jaktlagen, försvårande av miljökontroll,
otillåten miljöverksamhet och föroreningar (”Straff och miljösanktionsavgifter” 2015).
Straffet för miljöbrott är böter eller fängelse i högst sex år. Miljösanktionsavgifter utfärdas av
tillsynsmyndigheterna vid mindre allvarliga överträdelser (”Miljöbrott – lagar och fakta”
2015).
Ett avtal från 2010 mellan rikspolischefen och riksåklagaren skulle säkerställa tillräckliga
resurser för att bekämpa miljöbrotten, Mats Palm menar att landets polismyndigheter inte
lever upp till avtalet. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt i Stockholms universitet, delar
Mats Palms bild av att resurserna på polismyndigheterna avsatta för miljöbrott är för
obefintliga (Rönnbäck 2012).
År 2012 jobbade enbart 29 av polisens utredare i Sverige heltid för att lösa anmälningar om
miljöbrott. Enligt chefsåklagare Mats Palm, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, är
den uppåtgående trenden beroende på att fler miljöbrott polisanmäls, som i sin tur är resultatet
av ett närmare samarbete mellan landets tillsynsmyndigheter, polis och åklagare. Men även att
det finns en faktisk ökning av miljöbrotten, exempelvis har de sett fler miljöbrott med
internationella kopplingar.
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1.2 Låg uppklarningsprocent för miljöbrott
För att förstå grundproblemet inom miljöbrottsutredning måste man studera hur statistiken
kring det ser ut. 5903 miljöbrott har anmälts i Sverige mellan år 2005-2014 varav 236 stycken
av dessa har uppklarats enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta visar på en mycket låg
uppklarningsprocent och orsaker till detta borde undersökas. Brås statistik grundas på
miljöbrott som redan blivit kända för polisen. Ett stort mörkertal inom miljöbrottslighet finns
och därmed är troligtvis problemet mer omfattande än vad dessa siffror yrkar.

Tabell 1. Höga anmälningsantal om miljöbrott är en ökande trend samtidigt som antalet
uppklarade miljöbrott sjunker (Källa Brå).
1.3 Stort mörkertal
Samhällets insatser för tillsyn och kontroll styr vilka brott som upptäcks och vilka personer
som straffas, miljöbrott kan alltså benämnas som spaningsbrott.
Skador som konsekvens efter miljöbrott kan ta lång tid att upptäcka och utvecklas,
miljöbrottsligheten har alltså ett diffust brottsoffer vilket är grunden till att miljöbrott medför
ett stort mörkertal jämfört med traditionell brottslighet. Selektionen för vilka brott som
anmäls, upptäcks och utreds styrs av faktorer som vilka brottsområden som kontrolleras, hur
lagstiftningen är utformad och vem som övervakar den.
Tillsynsmyndigheter som kommunala miljökontor och länsstyrelser tar hand om kontrollerna
och polisen utreder redan uppräckt anmäld brottslighet. Kontrollerna är i hög grad beroende
av verksamhetsutövarnas egen vilja att rapportera uppgifter angående brister hos
verksamheten på grund av att myndigheterna gör få fysiska besök. Dessa besök hos
verksamhetsutövarna är även oftast föranmälda vilket ger verksamheten tid att hinna rätta till
brister innan själva kontrollen utförs. Kontrollerna sker alltså främst hos redan kända
verksamheter och baseras på rapportering från verksamhetsutövarna själva. Till följd av detta
är det oftast de mest uppenbara och synliga miljöbrotten som upptäcks hos de mest laglydiga
och lojala verksamheterna medan olagliga verksamheter och grövre brotts inte rapporteras och
därmed inte upptäcks genom kontroller (”Är vi bra på miljöbrott?” 2006:8).
5

1.4 Syfte
Syftet med studien är att undersöka de mest anmälda miljöbrotten i Sverige, även att
undersöka hur utredning går till för att bekämpa miljöbrott och om det finns hinder och
möjligheter kring detta arbete.
1.5 Forskningsfrågor
Vilka miljöbrott anmäls mest?
Vilka hinder och möjligheter finns för att bekämpa miljöbrott?
1.6 Avgränsningar
Studien är avgränsad till Skåne län då jag vid uppsatsens utförande var bosatt där vilket
underlättade möjligheten att träffa personer för intervjusamtal.
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2. Tidigare forskning/Teori
Forskningen och teorierna som tagits fram fokuserar kring tre centrala teman: ekonomiska,
juridiska och miljöpolitiska perspektiv som berör miljöbrottslighet. Dessa tre teman är
utgångspunkter genom uppsatsen.
2.1 Miljöbrott som global affärsidé
I en nyhetsartikel förklarar kriminalinspektör Filippo Bassini som jobbar med miljöbrott på
polisen i Stockholm att den tredje största inkomstkällan i världen efter vapen och knark är
olaglig hantering av avfall. Vidare förklarar Bassini att vinsterna är stora och straffen låga.
Problemet växer i Sverige även om extra pengar som avsatts för att stoppa detta har fungerat
väl, 2012 stoppades 57 olagliga transporter. De vanligaste avfallen som hanteras olagligt är
bilbatterier som stjäls i Sverige för att sedan säljas i Baltikum därför att blyet i batterierna har
ett högre pris där än i norden. Chaufförerna blir även ofta utlovade vad som räknas som en
normal månadslön i Baltikum, 3000 kr, för att transportera det olagligt avfallet. Afrika är dock
det största mottagarområdet för avfall från Sverige: gamla bilar, kylskåp och bildelar är
exempel på avfall som kan bli olagliga handelsvaror (Airaksinen 2013).
Den illegala djurhandeln är även ett omfattande globalt problem som beräknats vara värd
mellan 7-23 miljarder amerikanska dollar per år. Elfenben har exempelvis beskrivits som att
det kan ”konkurrera ut kokain och guld i värde till sin vikt”. Dessa typ av miljöbrott har starka
kopplingar till ekonomiska vinster och måste börja tas på allvar (Teresa Fajardo del Castillo
(2016).
2.2 Miljöbrott och juridik
Ur ett juridiskt perspektiv förklarar Charlotte Bourner, jurist som granskat hundratals domar
och strafförelägganden inom miljöområdet från åren 2007 till 2010, att kostnaden för att begå
miljöbrott är låg och därmed gör företag ofta en ekonomisk vinst när de bryter mot
miljöbalken. Det kostar oftast mer pengar för företag att följa lagen än att inte följa den.
”– Boten tar varken hänsyn till om företaget gjort en vinst på brottet eller om de har begått
brott tidigare. För det är inte helt ovanligt med återfall”, säger Charlotte Bourner (Svenberg
2011).
År 2009 hade exempelvis Skanska tillstånd att ta ut en begränsad mängd sand från ett grustag.
Skanska tog dock ut mer sand än de fick och till följd blev en företagsbot på 50 000 kr vilket
motsvarar 13 kronor per ton sand man tagit för mycket. Försäljningspriset på sanden är 115–
265 kronor exklusive moms per ton, beroende på vad den ska användas till. Efter avdrag för
fasta och rörliga kostnader kan man alltså konstatera att Skanska tjänat mellan 400 000 och 1
miljon kronor på sitt miljöbrott (Heimer 2011).
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Skanskas ekonomiska vinst på att begå
miljöbrott år 2009
Vinst

Böter

800000
700000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

50000
0

0

Tabell 2. Skanska tjänade stora summor pengar på att begå miljöbrott (Heimer, 2011)
2.3 Teori - miljöpolitik stämmer inte överens med ”verkligheten”
Maria Frisk skriver i sin doktorsavhandling ”Sju miljarder för sju minuter” bland annat om
miljöbrott och olika teorier som ska förklara varför det finns en problematik kring detta. Ofta
finns det problem med att få ihop de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven i
miljöfrågor då miljön allt oftare att värderas i ekonomiska termer och därför ses som en aktör
som ska generera tillväxt.
2.4 Naturen som passiv
Idag har naturen gjorts till en ackumulationsstrategi där vatten, luft och miljö kan köpas och
säljas som en vara där dess komplexitet och ickelinjäritet ignoreras. Konsekvenserna som
detta medför miljön blir bestående. Marknadsrationalitet slås ihop med kunskap, teknik och
expertsystem vilket bidrar till konkurrenskraft och tillväxtbidragande. Ekologi, ekonomi och
teknik mobiliserades för att tjäna tillväxten (Brown 2006, Ong 2006).
Ekologiska system är utgångspunkten nuförtiden och det tidigare dikotomiska tänkandet där
natur och kultur hanterades som separata enheter finns inte längre. I detta nutida perspektiv är
huvudsaken att aktörer genererar tillväxt vilket leder till ett anti-ekologiskt resultat ur politiskoch planerings synvinklar då ekologiska system, naturen och miljön inte tas i beaktning.
Istället formas, koordineras och ramas komplexa situationer in i samhällets upprätthållande
styrsystem som inte är formade efter naturens komplexitet utan för struktur och planering som
ska generera tillväxt. (Hinchliffe 2007:181ff).
Ur dessa tillväxtgenererande planeringsprogram formas konflikter samt oplanerade och
ogenomtänkta resultat som i många fall resulterar i miljöförstöring och högre miljörisker.
Cyklerna av konsumtion och produktion är komplexa och bör därmed tydliggöras och
kartläggas innan planerade program för ekonomisk tillväxt genomförs (Luke 2001).
Miljökonflikter ska till exempel inte gömmas under en homogeniserande mantel i en
populistisk hållbarhetsdiskurs (Swyngedouw 2006).
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Kritisk granskning och frågesättning av den moderna enighet som idag kombinerar ekologiska
moderniseringsperspektiv, miljöhot och miljörevisorer krävs.
2.5 Naturen som aktiv
Ur ett perspektiv där naturen inte är passiv och därmed inte anpassar sig automatiskt efter
människans tid och styrning öppnar upp en politik och planering för fler än bara människor.
Att inbegripa ekologiska händelser ur ett hållbarhetssätt skapar plats för naturen och visar på
skillnader och en icke homogen natur (Hinchliffe 2007:187). Den dominerande tankestilen
behöver utmanas för att främja tererogenitet, mångfald och kreativitet. (De Landa 2000:274).
Det nuvarande dominerande synsättet på miljön i ekonomiska termer sträcker sig ända ner till
lokal nivå som Maria Frisk nämner i sin doktorsavhandling. Det är ett problem som kan
inringas och som finns på alla nivåer globalt, internationellt och lokalt där den svaga
lagstiftningen som omringar miljön utnyttjas och ekonomisk vinning står i centrum.
Världen är en hybrid som består av natur, teknik, kultur och sociala relationer. Inget av dess
flöden, nätverk och praktiker är oberoende av en specifik historisk, kulturell, politisk eller
ekonomisk kontext (Swyngedouw 2006). Den samsyn som finns inom planering och
miljöpolitik idag är således långt ifrån förenlig med ”verkligheten”.
Nuvarande planering är inte är tillräckligt observant på vilka aktörer som berörs och som ska
hanteras vilket påverkar förutsättningarna för planering. Nuvarande planering räcker således
inte till om vi vill utgå från både människor och ickemänniskor samt ta hänsyn till dessa.
(Frisk 2008:121-123)
Interaktion, kulturdelning, kommunikationsutveckling och handlingsprinciper mellan
människor och icke människor är grunden för människors liv och organisationer. Ett alternativ
som utmanar det dominerande tillväxtgenererande tänket är att exempelvis gå från abstrakta
modeller till konkreta levda situationer, där processer ersätter produkter, relationer ersätter
saker och där det levda vardagslivet tar plats (Fraser 2008, Åquist 2001).
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3. Metod och material
Den här studien behandlar främst situationen i Skåne län då jag ville undersöka vilka
miljöbrott som anmäls mest, hur de utreds samt vilka hinder och möjligheter som kan tänkas
finnas kring miljöbrottsutredning. Uppsatsen har delats upp i centrala teman jag hittat som ska
hjälpa till att få en bättre överblick och struktur över miljöbrottsutredning: Grundläggande
problem, omorganisering, struktur, planering och ansvar, ekonomi och juridik.
3.1 Kvantitativ metod
Utgångspunkten för kvantitativ metod är att det man studerar ska kunna mätas och att en
numerisk presentation av resultatet arbetas fram. Kvantifiering är graden av precision vid
observerandet, används denna metod så undersöks alla fenomen (kvaliteter) på samma
variabel (Andersen 1994, s.70-71). Statistiska analyser kan vara till stor nytta för att hindra att
slutsatser dras som materialet inte tillåter. Statistik innebär även en pedagogisk finess då det
kan presentera mycket information på liten yta i form av tabeller, figurer och diagram.
(Ejvegård, 2009. S, 39).
En kvantitativ analys har genomförts där statistik från Brottsförebyggande rådets (Brå)
hemsida har bearbetats. En del av statistiken fokuserar kring fem utvalda kommuner i Skåne
län. Dessa kommuner valdes på grund av deras olika geografiska lägen och förutsättningar,
detta för att få en variation i undersökningen kring vilka miljöbrott som anmäls i vilka
kommuner. Att just antalet fem kommuner valdes ut var på grund av att detta antal
beräknades lagom och väl anpassat efter uppsatsens tidsram. Följande kommuner valdes ut:
Lomma, som är en rik kuststad i sydväst, Simrishamn, som är en turistlockande kustkommun
i sydöst, Svalöv, som är en lantlig kommun i mellersta västra Skåne, Lund, som är en rikare
mindre studentstad och Malmö, som är en varierande storstad.
Från Brottsförebyggande rådets hemsida fick jag klicka i vilka kommuner jag ville undersöka
statistik kring, under vilken tidsperiod samt att jag ville undersöka kategorin miljöbrott. Om
möjlighet fanns valde jag att studera hur siffrorna artade sig under en tioårs period åren 20042014. Detta för att det beräknades som en lagom tidsperiod att undersöka utifrån uppsatsens
tidsram samt att en tioårsperiod är stor nog för att visa uppåtgående mönster. Från denna
statistik har jag sedan skapat egna tabeller som presenterar antalet miljöbrott som har anmälts
i Sverige mellan år 2005-2014 respektive hur många av dessa som har uppklarats. Jag har
även gjort tabeller och figurer som representerar fördelningen över totalt antal anmälda
miljöbrott, de vanligaste anmälda miljöbrotten samt vilka miljöbrott som anmälts mest under
perioden 2004-2014 i de fem utvalda kommunerna. Jag studerade sedan kommunernas fem
vanligaste miljöbrott och rangordnade dem i de vanligaste anmälda miljöbrotten först,
samtidigt försökte jag hitta mönster ur siffrorna angående vilka miljöbrott som verkar ha ökat
mest mellan perioden 2004-2014. Resultatet visade att jaktbrott ökat kraftigt år 2014, utifrån
den informationen beräknade jag sedan i procent hur mycket detta ökat och presenterade
resultatet i en tabell.
3.2 Kvalitativ metod
En kvalitativ studie har gjorts med samtalsintervju vilket senare bearbetats med en
innehållsanalys där centrala teman framkommit. Kvalitativa metoders utgångspunkt är att en
unik kombination av egenskaper och kvaliteter hör ihop med varje fenomen, därför kan man
inte väga eller mäta det. Forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt och en
kommunikationsrelation ingår i forskningsprocessen (Andersen 1994).
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Syftet med intervjumetoden är att fånga respondenternas uppfattningar om hur
utredningsarbetet går till och vilka eventuella hinder och möjligheter som finns för att utreda
miljöbrott. Med hjälp av intervjuer kan man nå utförliga och trovärdiga svar, vilket är
angeläget i en undersökning av den här typen då miljöbrottsområdet inte omfattar någon
större andel tidigare forskning (Bergström & Boréus 2012, s.89-90).
Intervju genomfördes med Katarina Nyborg och Håkan Bredahl vid polishuset i Helsingborg
2016-04-27. Intervjun varade i 1 timme och 14 minuter och spelades in på min mobiltelefon.
Katarina Nyborg arbetar som utredare och är gruppchef, hon har jobbat med miljöbrott sedan
2001. Håkan Bredahl är utredare gällande brott mot specialstraffrätten, arbetsmiljö och
miljöbrott sedan 2008. Ytterligare två intervjuer genomfördes vid två olika tillfällen, en var
med en miljöchef och den andra med en miljöinspektör, båda arbetar i Skåne län. Då jag fick
prioritera i materialet på grund av tidsbrist så kunde jag inte bearbeta intervjumaterialet från
dessa två sista intervjuer fullständigt, därför låter jag dessa respondenter vara anonyma.
3.3 Kvalitativ innehållsanalys
En innehållsanalys beskrivs som en forskningsteknik i syfte att kunna dra replikbara och
valida slutsatser från data till dess kontext. Vanligtvis innebär detta att exempelvis räkna antal
gånger som vissa termer eller faktorer kommer fram i ett urval källor (Bell 2008, s.129).
Texten med intervjuresultaten har kodats och kategoriserats till centrala teman som är av
intresse.
3.4 Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten av måttenheten och mätinstrumentet,
validiteten anger att vad som avses att mäta verkligen mäts (Ejvegård, 2009. S, 77-80).
Validiteten och reliabiliteten för statistikresultatet är hög då uppgifterna baseras från
Brottsförebyggande rådet som ansvarar för den officiella rättsstatistiken. Intervjuresultatets
validitet och reliabilitet är också hög då intervjupersonerna har huvudansvaret för just
miljöbrott i Skåne län. Vissa respondenter uteblev, exempelvis skulle miljöåklagare kunnat ge
sin syn på arbetet kring miljöbrott, det är dock osäkert ifall deras deltagande på något sätt
hade ändrat intervjuresultatets äkthet, trovärdighet och relevans. Målet var att se vilka hinder
och möjligheter som fanns vid utredning av miljöbrott och målet uppfylldes. Målet och
resultatet hade däremot troligen kunnat utökas och bli mer omfattande om fler respondenter i
de olika ansvarsområdena deltagit i intervju så att fler olika perspektiv fångats upp.
3.5 Begränsningar
Kritik kan framföras åt att polisens perspektiv inom miljöbrottsutredning står i fokus genom
uppsatsen. Det hade varit önskvärt att ha intervjuresultat från även miljöåklagare, dock
uteblev respons från dem vid förfrågan om intervju. Även intervjuer med inspektörer från
tillsynsmyndigheter hade varit intressant att genomföra för att fånga upp flerfallet perspektiv
och synvinklar på ämnet då samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polisen och åklagare är
viktigt. Forskningsfrågan var ursprungligen: ” Miljöbrott 2004-2014: En analys av
anmälningar i fem kommuner i Skåne län - finns det några mönster?”, då jag genom arbetets
gång inte fick kontakt med miljöansvariga i respektive kommun, lärde mig att miljöbrott inte
utreds kommunvis samt fick klart för mig att det är polisen i Helsingborg som utreder
miljöbrott så ändrades forskningsfrågan. Jag har valt att behålla resultat och statistik från den
ursprungliga forskningsfrågan då den ändrade problemställningen inte ändrade uppsatsens
design.
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4. Statistikresultat från Brottsförebyggande rådet
Figurerna som presenteras nedanför är statistik kring de fem kommunerna i Skåne län som
studien behandlar: fördelningen av totalt antal anmälda miljöbrott, de vanligaste miljöbrotten
samt i vilka kommuner vilka fem miljöbrott är mest omfattande. Statiken visar en 10-års
period mellan åren 2004-2014. Denna tidsram har valts för att få en bättre helhetsbild över
hur situationen i kommunerna faktiskt ser ut, även för att se om det kan finnas generella
mönster ur statistikresultaten som kan undersökas.

Tabell 3. Malmö har överlägset flest anmälningar om miljöbrott av de fem kommuner som
undersökts (Källa Brottsförebyggande rådet)

Tabell 4. Nedskräpning är det mest omfattade miljöbrottet mest flest antalet anmälningar
(Källa Brottsförebyggande rådet)
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Tabell 5. Nedskräpning är de överlägset vanligaste miljöbrottet i Malmö kommun (Källa
Brottsförebyggande rådet)
4.1 De fem vanligaste miljöbrotten i respektive kommun
Lomma 2004-2014 (110 stycken anmälningar totalt)
1. Förorening av luft, vatten, mark m.m. 34 stycken anmälningar (30,9 %).
2. Brott mot tillstånd/villkor/kontroll & information. 20 stycken anmälningar (18,1 %).
3. Nedskräpning. 15 stycken anmälningar (13,6%).
4. Brott mot jaktlagen. 11 stycken anmälningar (10%).
5. Brott mot fiskelagen. 9 stycken anmälningar (8,1%). (0 stycken 2010-2014 stor minskning).
Lund kommun 2004-2014 (427 stycken anmälningar totalt)
1. Nedskräpning. 119 stycken anmälningar (27,9%).
2. Övriga brott mot jaktlagen. 100 stycken anmälningar (23,4%). (48 stycken år 2014, extrem
ökning).
3. Förorening av mark, vatten luft m.m. 76 stycken anmälningar (17,8%).
4. Brott mot tillstånd/villkor/kontroll & information. 59 stycken anmälningar (13,8%).
5. Brott mot fiskelagen. 28 stycken anmälningar (6,5%).
Malmö kommun 2004-2014 (1928 stycken anmälningar totalt)
1. Nedskräpning - 1403 stycken anmälningar (72,8%). (En stor sänkning till 81 stycken
anmälningar år 2014)
2. Förorening av mark, vatten, luft m.m. 216 stycken anmälningar (11,2%).
3. Brott mot tillstånd/villkor/kontroll & information. 145 stycken anmälningar (7,5%).
4. Miljöfarlig kemikaliehantering. 45 stycken anmälningar (2,3 %).
5. Brott mot jaktlagen. 43 stycken (2,2%). (22 stycken anmälningar år 2014, extrem ökning)
Simrishamns kommun 2004-2014 (203 stycken anmälningar totalt)
1. Förorening av mark, vatten, luft m.m. 46 stycken anmälningar (22,7%).
2. Brott mot fiskelagen. 39 stycken anmälningar (19,2%).
3. Nedskräpning. 35 stycken anmälningar (17,2%).
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4. Brott mot jaktlagen. 23 stycken anmälningar (11,3%) (11 stycken anmälningar år 2014,
extrem ökning).
5. Brott mot tillstånd/villkor/kontroll & information. 20 stycken anmälningar (9,8%).
Svalövs kommun 2004-2014 (155 stycken anmälningar totalt)
1. Nedskräpning. 64 stycken anmälningar (41,3%).
2. Brott mot jaktlagen.37 stycken anmälningar (23,9%). (16 stycken anmälningar år 2014,
extrem ökning).
3. Förorening av mark, vatten, luft m.m. 23 stycken anmälningar (14,8%).
4. Brott mot tillstånd/villkor/kontroll & information. 13 stycken anmälningar (8,4%).
5. Brytande av villkor. 8 stycken anmälningar (5,2%). (Källa Brottsförebyggande rådet)
4.2 Brott mot jaktlagen ökar
Brott mot jaktlagen tillhör kategorin miljöbrott i statistiken från Brottsförebyggande rådet. I 4
av de 5 kommuner som undersökningen berör visar sig en ökande trend i antalet anmälningar
angående brott mot jaktlagen, detta mönster är störst och mest utstickande i sin utveckling.
Har ökningen noterats av personal inom miljöbrottsutredning? Kan det finnas olika motiv och
intressen som påverkar den uppåtgående utvecklingen av anmälningar mot jaktbrott?





Lund: År 2014 anmäldes 48 % av alla totalt anmälda jaktbrott under perioden 20042014.
Malmö: År 2014 anmäldes 51,2% av alla totalt anmälda jaktbrott under perioden
2004-2014.
Simrishamn: År 2014 anmäldes 47.8 % alla totalt anmälda jaktbrott under perioden
2004-2014.
Svalöv: År 2014 anmäldes 50% av alla totalt anmälda jaktbrott under perioden 20042014.

Tabell 6. En drastisk ökning senaste åren i antalet anmälningar om brott mot jaktlagen (Källa:
Brottsförebyggande rådet)
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5. Intervjuresultat
Miljöbrottsärendens ordningsföljd är som följande: en tillsynsmyndighet gör en inspektion
eller en tillsyn av ett misstänkt miljöbrott, sedan överlämnas anmälan till polisen som ska göra
en utredning av miljöbrottet, därefter lämnar polisen sedan över till åklagare som gör en
slutgiltig bedömning. (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i Helsingborg 201604-27)

Figur 1. Myndigheterna påverkar varandras arbete.
Intervjuresultatet bygger på intervjusamtal med Polisen. Deltagande är Katarina Nyborg,
utredare och gruppchef för utredning av miljöbrott i Skåne samt Håkan Bredahl, utredare.

5.1 Grundläggande problem
5.1.1 Miljöbrott nedprioriteras
Nyborg förklarar att deras arbetsgrupper både utreder arbetsmiljöbrott och miljöbrott
samtidigt och att effekten av detta kan bli att utredning av arbetsmiljöbrott prioriteras före
miljöbrott:
”Den senaste tiden nu så har vi haft rätt så många dödsolyckor också när det gäller
arbetsmiljö och de tar ju väldigt mycket tid och när det gäller prioriteringar så
prioriterar man de ärendena där dödsfall eller amputationsskador som skett.” (Katarina
Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

Uttalandet visar på en prioriteringsfråga mellan människor och icke människor där ärenden
gällande dödsfall och amputationsskador på människor kommer prioriteras och konkurrera ut
icke människor, d.v.s. miljöbrott. Det som styr polisens fokus- och urvalsprocess är
olyckshändelser på arbetsplatser, därmed har miljön ingen självklar plats och rättighet som
människan har då det är ett diffust brottsoffer. Olikheten mellan dessa två områden blir synlig
då grundläggande juridiska och etiska skillnaderna mellan människa och miljö är stora. Det är
två helt olika områden vars komplexitet ignoreras. Grundläggande juridik, riktlinjer, etik och
struktur är fastställd på det ena området gällande människan som brottsoffer medan
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miljöområdet som brottsoffer är diffust. Det är en dikotomisk uppdelning och konkurrens
mellan områden vars komplexitet inte kan jämföras eller utredas på liknande sätt och därför
fungerar inte uppdelningen i praktiken. Detta styrker påståendet att nuvarande planering inte
är observant på vilka aktörer som berörs och ska hanteras, vilket påverkar förutsättningarna
för planering och räcker således inte till om vi vill utgå från både människor och
ickemänniskor samt ta hänsyn till dessa. (Frisk 2008:121-123)
5.1.2 Miljöbrott har nedprioriterats även tidigare
Vidare utvecklar Bredahl att hanteringen av miljöbrott uppvisat tydliga brister även innan den
nya organisationen trädde i kraft 4/4 2016:
”det var brister i denna typ utav utredningar, för dålig uppklarningsprocent och
handläggning av ärenden, ett antal brister som då föranledde ledningen att tänka om,
hur ska vi lösa denna situation?” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27

Ett avtal från 2010 mellan rikspolischefen och riksåklagaren skulle säkerställa tillräckliga
resurser för att bekämpa miljöbrotten (Rönnbäck 2012) först år 2016 har en omorganisering
genomförts. En av anledningarna var att utredare togs i anspråk till annat arbete som Nyborg
utvecklar:
”länskrim hade ju då det övergripande ansvaret för samtliga miljöbrott i Skåne och sen
så hade vi ju då utredare ute på områdena som sysslade med den typen av ärenden men
som togs i anspråk till annat” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

Även detta är en prioriteringsfråga där miljö blev nedprioriterat då andra ärenden ansågs
viktigare. Detta resulterade i att resurserna till hanteringen av miljöbrottsärenden blev lidande.
5.1.3 Samarbete och kompetens behöver stärkas
Då tillsynsmyndigheter skickar anmälningar om miljöbrott till polisen för utredning är
samverkan mellan tillsynsmyndigheten och polisen väldigt viktig och kan förbättras enligt
Bredahl:
”Som jag anser så är den absolut viktigaste biten vad det gäller denna typ utav
utredningar samverkan mellan tillsynsmyndigheten och den utredande myndigheten,
som i vårt fall polisen. Det samarbetet måste vara väldigt tajt. Och där finns ju utrymme
att förbättra detta på hur många sätt som helst.” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)
”tillsynsmyndigheterna har en skyldighet att i princip anmäla allt de upptäcker och det
kan ju också göra att anmälningsflödet blir högt och att de läggs ner ärenden för att det
inte går att styrka dem. Att de måste anmäla allting har jag full förståelse för men
många gånger kanske de känner att de inte får någon respons, att ärendet läggs ner.”
(Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

Att samarbetet mellan tillsynsmyndigheten och polisen måste vara starkt tyder på att deras
arbeten påverkar varandra. Hur tillsynsmyndigheten sköter ärendet påverkar polisens arbete
som senare påverkar åklagarens arbete. Ett problem som verkar finnas här är att
tillsynsmyndigheten inte får respons från polisen på varför ärenden läggs ner. Detta kan vara
problematiskt då tillsynsmyndigheten gör det första steget i en miljöbrottsutredning och
därmed lägger grunden för arbetets gång. Tillsynsmyndigheten behöver respons från polisen
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så miljöbrottsärenden från grunden kan hanteras rätt och på ett sätt som minskar risken till att
ärenden läggs ner eller inte kan arbetas vidare på. Bättre kommunikation mellan partnerna
krävs för att en positiv utveckling och effektivisering inom miljöbrottsutredning ska ske.
Ökad kompetens behövs även inom personalstyrkan då ny personal inom utredning för
miljöbrott kan ha väldigt liten eller ingen erfarenhet av miljöbrott tidigare vilket Nyborg
förklarar:
”De som kommer nya till oss har exempelvis kanske varit vanlig ingripande polis och
har ju då inte den erfarenheten av miljöbrott och får då börja med handledning”
(Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 201604-27)

Detta är åter igen en fråga om att naturens komplexitet ignoreras, kunskap inom miljöområdet
behövs för att önskade resultat ska uppnås.

5.2 Omorganiseringen
4/4 2016 trädde den nya organisationen i kraft, organisatoriska förändringar har gjorts för att
öka möjligheterna till att utreda miljöbrott:
”det var brister i denna typ utav utredningar, för dålig uppklarningsprocent och dålig
handläggning av ärenden, ett antal brister som då föranledde ledningen att tänka om,
hur ska vi lösa denna situation? Och efter det så blev det olika organisatoriska
förändringar i detta och det blev prioriterat från att förut inte ha varit så prioriterat. Det
var ju positivt givetvis att man uppmärksammade att man hade problem med dessa
utredningar.” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-0427)
”vi tillhör region syd nu så det är inte bara Skåne utan Skåne, Blekinge, Kronoberg och
Kalmar” samt ”vi hade en inspektion då 2012 och det var ju med anledning av att
länskrim hade ju då det övergripande ansvaret för samtliga miljöbrott i Skåne och sen
så hade vi ju då utredare ute på områdena som sysslade med den typen av ärenden men
som togs i anspråk till annat och då menar man på att man vill ha fredade resurser för
detta” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg
2016-04-27)

Uttalandet förmedlar att ledningen har uppmärksammat brister i hanteringen av
miljöbrottsärenden och att en omorganisering har krävts för att förbättra arbetet.
Ursprungligen hanterade arbetsgrupperna Skåne län men nu tillhör de Region syd i vilket tre
nya län har tillkommit på deras ansvarsområden. Nyborg nämner även att man ska ha fredade
resurser i den nya omorganiseringen. Bredahl nämner även att polisen vill anställa utredare
med mer kunskap inom miljöområdet och Nyborg förklarar hur den nya organisationen är
uppbyggd:
”Vi går ju även ut nu och ska anställa utredare utanför polisen, så vi tar in även utifrån
och då är det exempelvis någon med miljövetarbakgrund och kanske har jobbat på
miljöförvaltningar och så, lite mer erfarenhet, exempelvis även från
tillsynsmyndigheter. Så det är lite olika och det är också för att vi ska ta tillvara på
kunskapen som finns ute och föra in den till oss” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)
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”Vi har två grupper, den ena gruppen heter väst och det är Helsingborg och Malmö,
sedan har vi en grupp i öst också och där har vi utredare i Växjö, Kalmar, Karlskrona,
Simrishamn och Trelleborg, så de bildar grupp två” (Katarina Nyborg; utredare och
gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

5.3 Struktur, planering och ansvar
5.3.1 Struktur
Strukturen kring den nya organisationen är 24 stycken utredare fördelat på två grupper som
ansvarar för fyra län: Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar:
”Nu gick vi in i den nya organisationen den 4/4 så vi har bara hållit på i tre veckor. Det
är meningen att vi ska vara 12 utredare i varje grupp och sen en gruppchef i varje och
ett administrativt stöd.” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

5.3.2 Planering
Planeringen kring den nya omorganiseringen med ökade resurser och fredad personal verkar
inte grundas i tidigare resultat utan kommer formas och studeras utifrån framtida resultat:
” Och då vet vi inte heller hur mycket detta blir, klarar vi oss med 24 utredare? Och det
får lite framtiden visa” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

Nyborgs uttalande förklarar att de inte vet hur många miljöbrottsärenden som kommer att
finnas i den nya organisationen eller om de kommer klara sig med 24 stycken utredare utan att
det är någonting som framtiden får visa. Bredahl förklarar även att polisen har en skyldighet
att utreda miljöbrott och att det rätta konceptet för detta kanske hittas så småningom, vidare
berättar Nyborg att det även beror på vilken typ av ärenden som de får in, att de kommer få
nya miljöbrottsärenden som de inte ansvarat för tidigare:
”Sen har polisen en skyldighet att utreda dessa, så enkelt är det egentligen. Sen om man
hittar det rätta konceptet, det gör man kanske så småningom.” (Håkan Bredahl;
utredare. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)
”vissa av de brotten som inte har funnits i vår avdelning tidigare men som vi har fått nu
och det kan man ju inte heller då i dagsläget att vår personal räcker till beroende på av
hur många av den typen av ärenden som kommer in, för vi har då inte haft exempelvis
det här med djurskyddsärendena som är då i Kalmar till exempel, det har inte vi haft
tidigare på vår region utan det har legat i Kalmar, men nu ska det komma till oss.”
(Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 201604-27)

5.3.3 Ansvar
Bredahl förklarar att varken nedskräpningsärenden eller artskyddsbrott ligger på deras enhets
ansvarsområde:
”angående exempelvis nedskräpningsärende så ligger inte de på vår enhet, utan de
utreds på lokalt polisområde.” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)
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”Likadant vad det gäller artskyddsbrott, det ligger inte på vår utan det är en nationell
grupp som hanterar det.” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)

Vid frågan om varför jaktbrott kan tänkas ha ökat så kunde inte Nyborg eller Bredahl ge svar
utan jag blev tipsad om att kontakta riksenheten för miljöbrott:
”De du skulle kunna ta kontakt med är ju den här riksenheten för miljöbrott och höra
där lite om du vill ha svar på den frågan om jaktbrott. Jag vet inte om du skickat dit
något?” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)

5.4 Ekonomi
5.4.1 Företag
Ekonomiska aspekter spelar en stor roll inom miljöbrottsärenden då kostnaden för att begå
miljöbrott är låg och därmed gör företag ofta en ekonomisk vinst när de bryter mot
miljöbalken (Svenberg 2011).
I vissa fall verkar brottsutövare hellre vilja betala en företagsbot än att hamna i ett
brottsregister där de blir personligt ansvariga för brottet:
”De här med företagsbot kommer inte in i det här brottsregistret som vi har och det är
kanske oftast det som är största problemet att ”oh hamnar jag i brottsregistret?” så då
kanske det är lättare kanske att ta en företagsbot där ingen då blir personligt ansvarig
för det” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)

Vidare förklarar Bredahl att ökad information till- och kontroll av nyetablerade företag kan
behöva stärkas då dessa kan begå miljöbrott av okunskap och för ekonomisk vinning:
”Likadant med de oseriösa företagen med farligt avfall och så, det är billigare att tippa
det i skogen än att köra och lämna det på deponering. Sådant kommer ju att öka i
samband med att nyetablering av företag kommer till att öka och man har kanske inte
samma syn på dessa saker.” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)

5.4.2 Privatpersoner
Nyborg berättar om ett ärende hon haft tidigare likt exemplet tidigare med Skanskas
ekonomiska vinst på att begå miljöbrott (Heimer 2011). Nyborgs ärende visar på att inte bara
företag utan även privatpersoner kan komma undan med att begå miljöbrott med låga
ekonomiska straff som följd, oavsett om resurskostnaderna är höga:
”Rättegången pågick 3-4 dagar i tingsrätten, jag hade ärendet för utredning i över 5 år
och det genererade en liten summa, kan jag säga i personligt ansvar. Och bara
provtagningen i det ärendet som polisen då gjorde som våra tekniker gjorde gick ju på
över 200 000 kr och sen hade ju kommunen gjort jättemånga undersökningar också.
Allt som vi har lagt ner på det ärendet vågar man inte räkna på, men det genererade
7000 kr i böter för personen” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

19

”Det är ett litet tips på hur mycket arbete vi har lagt ner på detta och då jämfört med vad
resultatet blev.” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)

5.4.3 Ökade resurser mot artskyddsbrott
Nyborg förklarar även hur ekonomiska vinster kopplat till miljöbrott verkar uppmärksammats
inom artskyddsbrott då en nationell enhets startats i Stockholm för att utreda dessa:
”Nu har man ju bildat en nationell enhet just när det gäller artskyddsbrott och den finns
i Stockholm, så de kommer utreda det ju och det är ju mycket beroende på att det är
mycket pengar, ekonomiska grejer ligger bakom den här smugglingen av ägg och djur
och iomed att det har ökat så är det väl därför man startat den här nationella
avdelningen i Stockholm.” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid
polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

5.5 Juridik
Den juridiska aspekten av miljöbrottsutredning verkar inte vara helt oproblematisk med ett
system som inte är anpassat efter naturen som en komplexitet eller som ett diffust brottsoffer.
Nyborg förklarar hur nedskräpningsärenden, som är ett av de vanligaste och mest omfattande
miljöbrottet, är svårast att utreda med de befintliga lagarna och kraven som finns idag:
”Det är jättesvårt just med nedskräpning, som du säger så bör man ju helst kunna fånga
på bild när personen gör sig av med det här avfallet och kanske då går till en bil så att
man i stort sett kan få reda på vem som äger bilen och se om det är bilägaren som har
gjort det här och det är ju väldigt svårt med de ärendena.” (Katarina Nyborg; utredare
och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

Vidare förklarar Nyborg att med vissa miljöbrott så förmildras straffet ju längre tiden gått.
Detta blir ett hinder inom miljöbrottsutredning då konsekvenserna av vissa miljöbrott inte
uppenbarar sig förrän flertalet år har passerat och därmed kan inte miljöbrottets omfattning
dömas ordentligt ifall utredningen går i snabbare takt än miljöbrottets konsekvenser hinner
uppdagas. Selektionen för vilka brott som anmäls, upptäcks och utreds styrs av faktorer som
vilka brottsområden som kontrolleras, hur lagstiftningen är utformad och vem som övervakar
den. (”Är vi bra på miljöbrott?” 2006:8).
”i vissa av de här miljöbrotten så ser man det som lite förmildrande ju längre tiden går
när det gäller straffet. Så att har då utredningen dragit ut på tiden så kan det ju generera
då ett lägre straffvärde samtidigt så är det lite konstigt för att i vissa fall, alltså hade vi
gjort denna utredningen klar betydligt tidigare då hade vi inte sett konsekvensen av vad
det gjorde.” (Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i
Helsingborg 2016-04-27)

Nyborg förklarar även att miljöbrott preskriberas efter fem år om det inte är ett pågående brott
vilket troligen kan vara ett hinder om utredningstiderna är långsamma och förmildrande straff
blir konsekvensen av detta. Detta blir en prioriterings- och resurs fråga.
”Miljöbrott preskriberas ju efter 5 år om det inte är pågående brott” (Katarina Nyborg;
utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)
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Då förmildrande och låga straff dominerar miljöbrottsområdet förklarar Bredahl att han tror
att olaglig exportering av avfall kommer att öka i framtiden på grund av den låga straffskalan
det genererar. Som nämnts tidigare så är den tredje största inkomstkällan i världen, efter
vapen och knark, olaglig hantering av avfall (Airaksinen 2013).
”Iomed att straffskalan är så låg, jämför du det med att smuggla narkotika eller
någonting så har du större förutsättningar att få ett längre straff. Det tror jag kommer till
att öka.” (Håkan Bredahl; utredare. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

Nyborg berättar om ett intressant ärende hon arbetat med angående natriumsulfat som
förvaras på en herreslös tomt vilket orsakar miljöförstöring, trots detta så får inte kommunen
ta över fastigheten och konsekvenserna av detta fortsätter än idag:
” nu har det faktiskt kommit upp igen, men nu är det inte själva ärendet så utan nu är
det själva natriumsulfaten som då finns på en fastighet som ingen äger. Och det är
också väldigt intressant därför att det här företaget hade ju då köpt denna fastigheten för
att då kunna lägga upp natriumsulfat bland annat. Nu var det kanske inte tänkt så från
början, för man skulle lägga ut vallar, men sen så fick man ju inte fortsätta att bygga
vallarna och då lagrade de ju på den här fastigheten. Och iomed sen att företaget gick i
konkurs så är det ingen som äger fastigheten, det är en herrelös fastighet för tillfället där
detta förvaras. Kommunen har försökt att ta över den fastigheten men har inte fått det.”
(Katarina Nyborg; utredare och gruppchef. Intervju vid polishuset i Helsingborg 201604-27)

Trots en juridik som inte är anpassad efter miljöbrott så förklarar Bredahl att det nu är positiva
förändringar i lagstiftningen som gör det enklare för utredare att arbeta med att lösa
miljöbrott. Anpassningar i lagstiftningen efter verkligheten krävs och dessa förbättringar visar
på att en förändring inte bara är möjlig utan positiv:
”Nu är det ju förändringar i lagstiftningen också att det ”kan förorsaka skador”, tidigare skulle
man se en konkret skada men där är det ju en lättnad i lagstiftningen, det räcker med att det
kan förorsaka en skada, så det är ju positivt och så ska det vara givetvis.” (Håkan Bredahl;
utredare. Intervju vid polishuset i Helsingborg 2016-04-27)

5.6 Varför har jaktbrott ökat så kraftigt i Skåne?
Det var svårt att få kontakt med rätt personer för att få rätt information vilket resulterat i att
frågan fortfarande är obesvarad, jaktbrott verkar vara ett komplext område.
Jag genomförde ytterligare två intervjuer vid två olika tillfällen, en var med en miljöchef och
den andra med en miljöinspektör, båda arbetar på stora geografiska områden i Skåne län. De
hade inga svar angående någon orsak till den statistiska ökningen av jaktbrott från
Brottsförebyggande rådet. De hänvisade mig till polisen, polisen hänvisade mig till
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott (REMA) och REMA hänvisade mig till
åklagarkammare och Brottsförebyggande rådet. Jag tillfrågade alla miljöåklagare i Skåne län
om deltagande i intervju men utan respons.
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Figur 2. Cirkelgång vid informationssökande angående ökning av jaktbrott.
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6. Diskussion
Syftet med studien var att undersöka de vanligaste anmälda miljöbrotten i Sverige, hur
utredning går till för att bekämpa miljöbrott och vilka hinder och möjligheter som finns kring
detta arbete. Forskningsfrågorna fokuserar på vilka miljöbrott som anmäls i Sverige samt
vilka hinder och möjligheter som finns för att bekämpa miljöbrott.
En del intervjufrågor var baserade på statistikresultaten, exempelvis frågor angående
ökningen av jaktbrott, att utredningsprocenten var låg och att nedskräpningsärenden är
omfattande. Statistiken kopplat till intervjuresultatet visar mönster som diskuteras i tre teman
jag fann genomgående genom intervjusvaren: Inkonsekvens, maktlöshet och osäkerhet. Dessa
kan ha en inverkan på varför hinder finns vid utredning av miljöbrott och vilka möjligheter
som kan uppkomma ur dessa.
6.1 Inkonsekvens
Organisatoriska förändringar genomfördes så att det från 4/4 2016 är 24 stycken utredare som
arbetar med miljö- och arbetsmiljöbrott. Det är en bra möjlighet till effektivisering inom
området att antalet utredare verkar ha ökat men samtidigt har det geografiska området de
ansvarar för också ökat. Detta tolkar jag som ett inkonsekvent resultat när det redan förut
behövdes mer personalresurser till ett mindre antal län, detta kan bli ett hinder i
miljöbrottsutredningen. Likväl att personal i Helsingborg har hand om miljö- och
arbetsmiljöbrott i även Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Det är ett stort geografiskt
avstånd mellan dessa olika områden, rent praktiskt verkar detta vara ett inkonsekvent
arbetssätt. Min tolkning är att lokala miljöbrottsutredare i respektive kommun behövs då
miljöbrottsstatistiken i olika kommuner är omfattande och få brott verkar lösas, detta vore en
möjlighet till förbättrad utredningsprocent.
Statistiken och de organisatoriska förändringarna visar även på att uppklarningsprocenten av
miljöbrott generellt varit extremt låg. Nyborg förklarade i intervjun att allvarliga
arbetsmiljöbrott prioriteras före miljöbrott i polisens utredningsarbete. Min tolkning är att
dessa två brottskategorier, människa och miljö, behöver separeras då de är för olika för att
fungera som konkurrens mot varandra. Vid en separering av de två kategorierna skulle mer
fokus kunna hamna på miljöbrottsutredningar och därmed större möjligheter att utreda dessa.
En politik och planering där naturen inte är passiv och ekologiska händelser inbegrips är
viktigt för att skapa plats för fler än bara människor (Hinchliffe 2007:187).
Ett annat område där inkonsekvens är tydligt är vid nedskräpningsärenden. Det är förvånande
att nedskräpningsärenden ligger på lokalt polisområde när det är ett av de mest omfattande
miljöbrotten i Skåne län med låg uppklarningsprocent. Krävs inte polisens specialkompetens
inom miljöbrottsutredning för detta omfattande nedskräpningsproblem? Precis som Maria
Frisk skriver så ser man en tydlig koppling till att nuvarande planering inte är tillräckligt
observant på vilka aktörer som berörs och ska hanteras vilket påverkar förutsättningarna för
planering vilket kan bli ett hinder inom nedskräpningsutredningar. (Frisk 2008:121-123).
Ett ytterligare område som är inkonsekvent är området som berör jaktbrott. Vad är skillnaden
och gränsen mellan jaktbrott som polisen hanterar och artskyddsbrott? En nationell grupp i
Stockholm har hand om artskyddsbrott, varför har inte den gruppen hand om båda? Likväl så
handlägger inte Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott jaktbrott utan enbart grova
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jaktbrott på varg, björn, lo, järv och kungsörn. Varför finns ingen speciell sammanfogad enhet
för utredning av jaktbrott? Min tolkning är att detta skulle behövas för att öka möjligheterna
till effektivare utredning, speciellt när jaktbrotten verkar öka drastiskt samt att smuggling av
djur och ägg, som Nyborg nämnde, är en stor ekonomisk källa för smugglare.
Vidare så är det inkonsekvent att miljöbrott preskriberas efter fem år när konsekvenser av
många miljöbrott kan ta flertalet år för att visa sig. Hanteringstiden för miljöbrott kan även
vara väldigt lång, det blir prioriteringsfrågor där hinder i utredningar uppstår och det som blir
lidande är miljön.
Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det även inkonsekvent att företagsboten inte hamnar i
brottsregister, speciellt om det skulle kunna ge en starkare effekt och påverkan på de som
bryter mot miljölagarna. Ärendet på Norra Vallgatan är också intressant, varför vågade man
inte räkna på det ekonomiska kring det ärendet? För att man förlorade mycket pengar? Det är
viktig information som kan hjälpa till att spegla hur det aktuella systemet och straffskalan inte
fungerar i praktiken, att detta är ett hinder i miljöbrottsbekämpning. Det är inte effektivt att
polisen lägger ner mycket tid, resurser och pengar på att utreda vissa miljöbrott när resultatet,
straffet och konsekvensen för förövarna är minimal. Likt vad Charlotte Bourner nämnde
tidigare så är kostnaden för att begå miljöbrott låg och därmed gör företag ofta en ekonomisk
vinst när de bryter mot miljöbalken. Det kostar oftast mer pengar för företag att följa lagen än
att inte följa den (Svenberg 2011). Som Maria Frisk nämner så är den samsyn som finns inom
planering och miljöpolitik idag långt ifrån förenlig med ”verkligheten” (Frisk 2008:121-123).
Att öka straffsumman kan vara en möjlighet till att förhindra företag att tjäna ekonomiskt på
att begå miljöbrott.
6.2 Maktlöshet
Bredahl förklarade i intervjun att tillsynsmyndigheten ibland kan känna att ärenden läggs ner
och att de inte får någon respons på varför. Varför får tillsynsmyndigheten ingen respons
ibland om en stark samverkan är viktigt? Kan tillsynsmyndigheten behöva mer information
från polisen så att ärendet har större möjlighet att gå vidare med tanke på att just
tillsynsmyndigheten är de första i ledet som arbetar med miljöbrotten? Jag tolkar detta som att
tillsynsmyndigheter kan känna maktlöshet och hinder kring miljöbrottsutredningar i många
fall om respons uteblir. Kommunikation och ett bra samarbete mellan de olika myndigheterna
är väldigt viktigt som Bredahl poängterade, vem eller vilka håller i makten i respektive
myndighet för att se till så att detta samarbete förstärks och att kommunikationen mellan de
olika myndigheterna fungerar väl? Att stärka dessa samarbeten är en bra möjlighet till
förbättra och effektivisera arbetet kring miljöbrott.
En maktlöshet finns även kring nedskräpningsärendena, dessa ärenden som är väldigt många
och omfattande kräver stark bevisföring, när detta inte kan levas upp till så läggs majoriteten
av utredningarna ner och att anmäla dessa miljöbrott kan verka som ett hopplöst ärende, det är
ett stort hinder inom miljöbrottsutredning. Krävs en förändring på detta område i form av
exempelvis ökade resurser till kameraövervakning eller fysiska närvaro av vakter så att
kraven på bevisföringen blir mer realistisk att uppnå? Att öka resurserna till detta skulle
kunna resultera i att fler möjligheter till kraven på stark bevisföring kan uppnås.
Nedskräpning är ett av de vanligaste och mest omfattande miljöbrotten i Skåne statistiskt sett,
borde inte effektivare åtgärder mot detta kunna möjliggöras om det redan är poängterat att
bevisföringen är praktiskt sett omöjlig att bestå? Det verkar vara en stor maktlöshet inom
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detta miljöbrottsområde vilket blir ett hinder. Selektionen för vilka brott som anmäls,
upptäcks och utreds styrs av faktorer som vilka brottsområden som kontrolleras, hur
lagstiftningen är utformad och vem som övervakar den. (”Är vi bra på miljöbrott?” 2006:8).
En stor maktlöshet finns även kring hur mycket arbete, tid och resurser som polisen lägger ner
på vissa utredningar men där resultaten är minimala. Hur påverkar detta polispersonalen
psykiskt? Juridiken kring miljöbrott är inte realistisk eller anpassad för verkligheten i en
praktik där naturen inte är passiv och är ett diffust brottsoffer. Hopplösa situationer och hinder
skapas, det blir anti-ekologiska resultat ur politisk- och planerings synvinklar då ekologiska
system, naturen och miljön inte tas i beaktning. Istället formas, koordineras och ramas
komplexa situationer in i samhällets upprätthållande styrsystem som inte är formade efter
naturens komplexitet (Hinchliffe 2007:181ff).
6.3 Osäkerhet
En stor osäkerhet finns även kring miljöbrottsutredning. Som nämnts innan så var de
organisatoriska förändringarnas mål att förbättra hanteringen och uppklarningsprocenten av
miljöbrott, detta eftersom inspektionen år 2012 visade på dåliga resultat. Att man inte vet om
24 utredare räcker efter omorganiseringen är oroväckande och ett hinder inom
miljöbrottsutredning. Borde inte en slags uträkning gjorts från tidigare resultat över hur
mycket mer resurser som behövs för att generellt täcka ansvarsområdet och behovet som kan
tänkas finnas? Att göra detta hade varit en möjlighet till att eliminera eventuella hinder som
kan uppstå med att antalet utredare kanske inte räcker till. Denna osäkerhet relaterar jag till
att ur tillväxtgenererande planeringsprogram formas konflikter samt oplanerade och
ogenomtänkta resultat som i många fall resulterar i miljöförstöring och högre miljörisker
(Luke 2001).
Bredahl nämner även att man kanske hittar det ”rätta konceptet” med tiden angående
miljöbrottsutredning. Vad är det ”rätta konceptet”? Finns det så stor osäkerhet i utredningar så
man ofta behöver ”gissa” sig fram hur arbetet ska utföras för att få resultat? Hur kan detta
förebyggas? Finns det möjligheter att mer information kring frågan utvecklas för att en
tydligare bild av vad som krävs för att nå resultat vid utredning av miljöbrott ska finnas? Vem
är ansvarig för detta?
En generell osäkerhet fanns även kring var jag exakt kunde vända mig för att få svar på frågor
angående ökningen av jaktbrott. Det verkar inte ha uppmärksammats att en stor ökning i
denna brottskategori i Skåne är aktuell. Kan kopplingar mellan de ökade jaktbrotten i Skåne
finnas till de ökade jaktbrotten i hela Europa och världen?
Jag blev tipsad av Nyborg och Bredahl att kontakta Riksenheten för miljö- och
arbetsmiljöbrott för mer information kring detta. Efter kontakt med Riksenheten för miljöoch arbetsmiljöbrott kom det fram i ett mail från kammaråklagare Lars Magnusson att de inte
handlägger jaktbrott utan enbart grova jaktbrott på varg, björn, lo, järv och kungsörn.
Magnusson förklarade att de allmänna kamrarna handlägger jaktbrott: Malmö
åklagarkammare, Södra Skånes åklagarkammare, Helsingborgs åklagarkammare och
Åklagarkammaren i Kristianstad. Magnusson nämnde även att Brottsförebyggande rådet
borde uppmärksammat ökningen av jaktbrott och möjligtvis har en hypotes angående det.
Därmed är jag åter är tillbaka på samma punkt där jag startade, på just Brottsförebyggande
rådet hemsida över statistiken att jaktbrott ökat.
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6.4 Jaktbrott ökar i Europa och världen
Jaktbrott och djursmuggling är inget nytt, dock har dess konsekvenser, omfattning och
karaktär förändrats starkt under de senaste åren. Tjuvjakt har nått oöverträffade nivåer för
vissa arter och hela världen står för närvarande inför en dramatisk ökning av dessa miljöbrott.
Ekonomiskt så är dessa brottsliga verksamheter ett av de mest lönsamma med förödande
konsekvenser på den biologiska mångfalden. Juridiskt sett har djurhandel negativ inverkan på
rättssäkerheten på grund av dess nära koppling med korruption. Dess roll i finansieringen
milis och terroristgrupper har nämnts i den nyligen föreslagna EU: s handlingsplanen för
kampen mot finansiering av terrorism. EU har en viktig roll att spela när det kommer till att ta
itu med denna problematik eftersom Europa förnärvarande är ett nav för handel på väg till
andra regioner samt källan för illegal handel för vissa arter (European Commission 2016).
Denna illegala handel har beräknats vara värd mellan 7-23 miljarder amerikanska dollar per
år. Korruption och svag samhällsstyrning gör denna form av brottslighet möjlig, det är en
nationell fråga om säkerhet som måste tas på allvar. Handeln bryter ned ekosystem och är ett
stort problem för ursprungsbefolkningar som strävar efter att på ett hållbart sätt förvalta sina
naturresurser. Ett ökat arbete mot denna brottslighet är en nödvändighet för en hållbar
utveckling samt fred och säkerhet i problematiska regioner där konflikter kring just denna
brottslighet ligger som grund. Hela samhällets sektioner berörs, involveras och påverkas av
denna problematik då dessa illegala djur- och smuggelvaror används i exempelvis medicin,
mat, byggmaterial, möbler, smink, kläder och accessoarer (Teresa Fajardo del Castillo (2016).
6.5 EU: s handlingsplan mot ”Wildlife Trafficking”
Den 26 februari 2016 antog Europeiska kommissionen ett meddelande om EU: s
handlingsplan mot ”Wildlife Trafficking”. Denna handlingsplan innehåller en omfattande
plan för att förena insatser för att bekämpa naturvårdsbrott inom EU och för att stärka EU: s
roll i den globala kampen mot dessa illegala aktiviteter. Planen har tre huvudlinjer - större
bekämpande, bättre samarbete och effektivare förebyggande. Handlingsplanen ska
genomföras gemensamt av EU (Kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, Europol,
Eurojust) och dess medlemsstater fram till 2020 (European Commission 2016).
6.6 Vem har ansvar för miljön?
Precis som Maria Frisk beskriver i sin doktorsavhandling så styr den rådande antropocentriska
etiken samhället och naturen vilket syns tydligt i uppsatsens resultat där många hinder uppstår
inom miljöbrottsutredning. Naturen nedprioriterad aktör, miljöpolitiken kring
miljöbrottsutredning stämmer inte överens med verkligheten, lagstiftningen är inte utformad
utefter miljön, makten har inget ansikte, ingen har ansvaret och informationssökandet går runt
i cirklar. Likt vad Bäckstedt skriver om miljöhistorikern Erland Måralds arbete kring
miljöskandaler så är det än idag svårt att få ansvariga för miljöbrott fällda med dagens
regelverk. Naturen är en passiv kuliss vilket man exempelvis ser tydligt i
nedskräpningsärendena och i fallet Nyborg arbetade med på Norra Vallgatan. Det finns en
stor osäkerhet, inkonsekvens och maktlöshet när man gräver djupare inom miljöbrottsområdet
som även avspeglas i vilka hinder som finns inom miljöbrottsutredningen i Skåne län. Det är
svårt att få tag i information och konkreta svar från de olika ansvarsområdena.
Miljöbrottsutredningsområdet känns outvecklat, ostrukturerat och osäkert.
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7. Slutsats
Mina slutsatser är att ansvars- och maktroller inom miljöbrottsutredning i Skåne behöver bli
tydligare för att möjligheter inom arbetet kring dessa frågor ska utvecklas.
En separation av arbetsmiljöbrott från miljöbrott kan även vara en möjlighet som behövs för
att miljöbrott ska kunna prioriteras och utredas effektivare.
Det kan även krävas ökade personalresurser och kompetens inom miljöbrottsutredning så att
arbetsbelastningen för personal lättar och mer kunskap från olika håll tas tillvara på inom
arbetsområdet så att hinder inom miljöbrottsutredning förebyggs.
Det kan även behövas ett mer konsekvent och strukturerat ansvar för olika geografiska
områden för en mer praktisk hantering av miljöbrottsärenden. Vidare kan ett förbättrat och
närmare samarbete mellan tillsynsmyndigheterna, polisen och åklagare gynna
miljöbrottsutredningar då de olika myndigheterna är beroende av varandra, det skulle
möjliggöra ett effektivare utredningsarbete.
Min analys pekar även på att lagstiftningen som omfattar miljön behöver förändras från den
rådande antropocentriska utgångspunkten till miljön som utgångspunkt, då detta är ett stort
hinder inom miljöbrottsutredning. Likväl behövs en förändring och anpassning av
företagsbotssumman så att den överstiger eller är jämnt emot den ekonomiska vinsten av
miljöbrottet eller resurskostnaden.
Straffskalan gällande exportering av olagligt avfall behöver ökas så att utvecklingen kring
detta problem kan stoppas. En mer omfattande kameraövervakning och närvaro av fysiska
vakter kan även behövas för att förhindra det omfattande problemet med
nedskräpningsärenden och för att möjliggöra ett effektivare utredningsarbete. Alternativt hade
en ändring i bevisföringskravet gällande nedskräpningsärenden gynnat miljöbrottsarbetet så
att dessa brott anmäls oftare och kan utredas ordentligt. Det höga kravet på stark bevisföring
kring nedskräpningsärenden är ett hinder som kan göra att brottet slutar anmälas på grund av
att det generellt inte kan utredas.
Nyetablerade företag som har stor risk att begå miljöbrott för ekonomisk vinning hade även
behövt tillgå ökad information och genomgå mer omfattande kontroller, detta kan möjliggöra
att utvecklingen kring dessa brott minskas.
Kontentan av studien är att den svaga lagstiftningen som omringar miljön utnyttjas och är ett
hinder inom miljöbrottsutredning. Ekonomisk vinning står i centrum vilket behöver ändras för
att en utveckling som gynnar miljöbrottsutredning i Skåne ska ske.
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