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Miljöbrott i praktiken - fokus bevissäkring 
 
Vid många brott är det den första tiden efter det att brottet begåtts som är av-
görande för om lagföring ska vara framgångsrik. Bevissäkring på brottsplatsen 
vid miljöbrott är minst lika viktig som i andra typer av brott.  
 
Polisen och miljöhandläggaren har oftast helt olika ingångar när det gäller 
miljöbrott. Polisen betraktar det som en brottsplats där bevis skall säkras. 
Miljöhandläggaren däremot försöker i första hand få stopp på utsläppet till 
miljön.
 
Den som undersöker en plats vid misstänkt miljöbrott måste söka efter bevis på ett 
sätt som delvis skiljer sig från vanliga brottsplatsundersökningar.
 
 Förutom kunskap om klassisk kriminalteknik som till exempel hjulspår för-
utsätter platsundersökningar i miljöbrottsutredningar även kunskap om de 
provtagningsmetoder som används inom miljöområdet,liksom exempelvis 
kunskaper om vad som händer med kemiska ämnen i mark och vatten. Dess-
utom ska kunskapen omsättas till rättsväsendets behov. 

Mycket handlar om att kunna säkra representativa prover från en miljöbrottsplats 
och att kedjan med provhanteringen in till laboratoriet är korrekt. Men också frågor 
om fat och kärls märkning och om det innehåller farliga ämnen ingår.
 
Området skiljer sig en hel del från annan kriminalteknik och det krävs en 
annan typ av naturvetenskaplig förståelse. På en dag lär du dig grunderna i 
att att undvika fallgroparna, bli säkrare i din roll och nå bäst resultat vid ett 
misstänkt miljöbrott. 
 
 Välkommen till en inspirerande kursdag!    
      

Program 17 september
 
09.00-09.30 Samling med kaffe/te och smörgås 
 
09.30-10.45 Åtalsanmälan. Hur ser den faktiska situationen ut hos   
  Polisen? Vem som gör vad? Vilken utrustning har Polisen   
  tillgång till? Vilka befogenheter har Polisen?
  Filippo Bassini, gruppchef, Miljöbrottsgruppen, Länskriminalen   
  Stockholm
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  Bensträckare 

10.55-12.00 Bevissäkring på plats, foto, bevissäkring vem gör vad?,   
  Vilka analyser som kan/bör göras, exempel på praktikfall.  
  Nils Hydén, Sveriges Kriminaltekniska laboratorium (SKL)
  
 
 
12.00-13.00 Lunch  
 
 
13.00-14.40  Forts från förmiddagen  
  Nils Hydén, Sveriges Kriminaltekniska laboratorium (SKL)
      
 
 
14.40-15.00 Kaffe/te och kaka

 
 
15.00-15.40 Fortsättning  
  Nils Hydén, Sveriges Kriminaltekniska laboratorium (SKL) 
  
 
 
15.40-16.30 Genomgång av ärendegången från brott till avslutat ärende hos  
  miljöåklagaren. 
  Kennert Andersson, miljöåklagare 
  
 
 
16.30 - 16.40 Avslutande diskussion 
  

 
ca 16.40  Kursen avslutas senast   

Namn

Företag

Adress                                                                                              
                                                                       

Postadress

E-postadress                                       

Jag anmäler mig till kursen Miljöbrottsprocessen i praktiken - bevissäkring1
17 september 2014 i Hässleholm 

Porto

Kurslokal 
Kulturhuset, Vita salongen, Vattugatan 18 / Järn-
vägsgatan 23, Hässleholm
se länk.
https://www.google.se/maps/place/H%C3%A4s
sleholm+Kulturhus/@56.157065,13.763648,17z/
data=!3
m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xd01eba1dce0e1929 

Målgrupp 
Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas 
miljöskyddsenheter och djurskyddsenheter, 
övriga statliga myndigheter och förtroendevalda 
i nämnder och styrelser. 

Konferensavgift 
3 295 kronor inklusive kaffe/te, lunch och doku-
mentation. Vid fler än 2 anmälda personer från 
en och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt.  
5 st eller fler utgår 10 procent rabatt.  
Priset är exklusive moms.  Sista anmälningsdag 
är måndagen den 1 september 2014. 
 

Logi 
Bokning av logi: ring Turistbyrån 0451-26 73 00

Beställningsvillkor 
Anmälan är bindande och 
konferensavgiften faktureras 30 dagar   
netto. Dröjsmålsränta debiteras med 8 
% utöver gällande referensränta.  

Information 
Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum 
Miljö & Hälsa på telefon: 08-556 00 185. 
070/792 56 67 

Anmälan 
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig 
via e-post; info@fmh.se alternativt skicka 
anmälningskupongen till Forum Miljö & 
Hälsa, Götgatan 91 B, 116 62 Stockholm. 
För mer information se http://www.fmh.
se/index.php?id=3340   
 

Forum Miljö & Hälsa 
Götgatan 91 B 
116 62 STOCKHOLM 

  


