Inbjudan till seminarium
Brottsförebyggande arbete inom
miljöområdet
En fråga som berör oss alla!
Välkommen till en dag där du inom det brottsförebyggande området får veta
mer om miljöbrottslighet och du inom miljöområdet får veta mer om det
brottsförebyggande arbetet! Tillsammans kan vi göra en hel del åt det här.
Miljöbrottsligheten blir alltmer organiserad och har tydlig koppling till
ekonomisk brottslighet. Intresset för miljöområdet ökar inom den organiserade
brottsligheten eftersom såväl hantering av avfall som handel med utrotningshotade djur och växter har hög ekonomisk avkastning. Även andra faktorer
bidrar till denna utveckling, exempelvis låg risk för upptäckt, låga straffnivåer
och att miljötillsynen främst baseras på rapportering från verksamhetsutövarna
själva.
Antalet anmälda miljöbrott 2009-2015 uppgick i snitt till 5311 per år. Det
totala antalet lagföringar 2010-2015 uppgick i snitt till 364 per år. Företagsbot
utgör 60 procent av lagföringarna. Uppfattningen är att det finns en relativt
omfattande miljöbrottslighet som inte syns i statistiken. Det finns skäl att anta att
miljöbrottsligheten ökar och växer i omfattning i Sverige
Anmälningarnas omfattning avseende miljöbrott speglar de brott som är
lättast att upptäcka och de brott där resurser läggs ned för att upptäcka dem. Det
beror på att miljöbrott i huvudsak upptäcks inom ramen för miljötillsynen. Den
upptäckta brottsligheten säger således mer om miljötillsynen och annan kontrollverksamhet än om miljöbrottsligheten som sådan.
Målgrupp: politiker och tjänstemän inom miljöområdet, tekniska förvaltningar

samt brottsförebyggande samordnare och poliser (polisen anmäler sig via
utbildning region syd)
Tid och Plats: 12 april 2018 kl. 8.30-16.00 Kulturhuset, Hässleholm
Anmälan: Anmälan senast 28 mars 2018 till annelie.johansson@lansstyrelsen.se

Kursen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika. Ange om du önskar
specialkost i anslutning till anmälan. Vi tar ut en avgift om 500 kr om avanmälan
sker senare än den 9/4 2018.

Program
08.30

Kaffe

09.00

Välkomna!

09.10

Brottsstatistik inom miljöområdet - Lars Magnusson, Åklagarmyndigheten

09.25

Omvärldsspaning miljöbrott i Skåne – Annelie Johansson, Länsstyrelsen Skåne

09.45

Vad är ett miljöbrott? – Margareta Svenning, Länsstyrelsen Skåne

10.00

Konsekvenser i samhället - Några exempel från länet


Illegala avfallstransporter vs kriminell verksamhet; Dave Borg & Jan
Moberg, Länsstyrelsen Skåne (40 min)



Insatsgrupp mot kriminell verksamhet; Emelie Nyberin, Lars Brander &
Martin Dahl, Malmö Stad (45 min)



Miljöbrott i täktverksamhet – Lena Blomqvist Länsstyrelsen Skåne (15 min)



Citesbrott: Per Levenskog, Länsstyrelsen Skåne (20 min)

12.00

Lunch

13.00

Brottsförebyggande arbete - Annika Wågsäter, Länsstyrelsen Skåne

13.30

Tankesmedja – workshop kring brottsförebyggande arbete

14.40

Fika

15.00

Diskussion och sammanfattning. Hur går vi vidare?

16.00

Dagen avslutas

Välkommen med din anmälan !

