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Høringsuttalelse: Forslag til endring av vilkår for bruk av 

forurensningslovens høyeste strafferamme 

 
Vi viser til Klima- og miljødepartementets høring som gjelder forslag om å endre 
forurensningsloven § 78 andre ledd andre straffalternativ. Forslaget innebærer at den 
høyeste strafferammen på 5 år også skal kunne brukes ved overtredelser som medfører fare 
for alvorlig eller irreversibel skade på biologisk mangfold. Slik vi forstår departementet, 
begrunnes forslaget i at det i dag ikke foreligger noe alternativ for saker som i alvorsgrad 
ligger mellom 2 og 15 års strafferamme. Forslaget til endring i femårsstraffealternativet vil gi 
påtalemyndighetene et nytt alternativ til å kunne avstemme straffereaksjon etter alvorlighet. 
Departementet viser til at Økokrim ønsker en slik ny lovhjemmel for straff. 
 
Forslaget er for øvrig nært knyttet til høringssaken om å endre forurensningsloven for å heve 
strafferammer og innføre overtredelsesgebyr.  
 
NHO og Norsk Industri er negative til høringsforslaget. Vi viser generelt til våre begrunnelser 
i høringssvar i saken av 14.03.2018 (Norsk Industri) og 15.03.2018 (NHO). 
 
Etter vårt syn er de eksisterende straffehjemlene tilstrekkelige til å opprettholde en 
allmennpreventiv og individualpreventiv virkning i saker om miljøkriminalitet. Vi kan ikke se 
at det er trukket frem konkrete eksempler fra tidligere straffesaker som viser behov for 
strengere straffehjemler. Selv om miljølovgivningen skal ivareta viktige samfunnsmessige 
formål, er vårt hovedsyn at straffeutmålingen kan utvikles i tråd med behovet for 
samfunnsbeskyttelse innenfor de eksisterende hjemlene.  
 
Vi mener lovgivers beslutning i forurensningsloven om å skille mellom overtredelser som har 
voldt fare for menneskers liv eller helbred på den ene side, og overtredelser som medfører 
fare for skade på miljøet i form av voldt fare for alvorlig eller irreversibel skade på biologisk 
mangfold på den andre, bør opprettholdes.  
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