Sedan något år tillbaka är det lättare att döma miljöbrottslingar. Numera räcker det
att ett farligt ämne har släppts ut för att brottslingen ska kunna dömas. Åklagaren
behöver inte längre bevisa att utsläppet har gjort skada i miljön. Detta får till följd
att det blir fler rättegångar där miljöhandläggare kommer att kallas till för att vittna.
Vilka förutsättningar är det som gäller? Lär dig att agera säkrare i Miljöbrottsprocessen.

Advokaten kan med en rad insinuanta frågor försöka att få miljöhandläggaren att tappa
besinningen. Ett annat grepp kan vara att höra miljöhandläggaren på detaljer i exempelvis en
inspektionsrapport för att få miljöhandläggaren att motsäga sig själv eller det faktiska förhållandet. 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.
Hur förbereder man sig som vittne - kontaktar man åklagaren innan rättegången? Vad bör
man ha för strategi när man ger svar, hur bör man till exempel svara om man är osäker? Kan
man ha med sig dokumentation som facit att slå i när man svarar?
Ibland händer det att man under utredningen får brev från åklagaren eller försvarsadvokaten
med skriftliga frågor - hur bör man förhålla sig till detta? Om man svarar skriftligt - vad har
det för betydelse vid rättegången? Kursen ger dig knepen att hantera situationen i rätten och
hur du blir säkrare i din roll som miljöhandläggare. Välkommen till en inspirerande dag!

Inbjudan till kurs

Miljöbrottsprocessen
i praktiken
2 oktober 2016
Arbetsdomstolen
Stora Nygatan 2 A-B
Stockholm

i samarbete med Arbetsdomstolen

Miljöhandläggaren i domstolen

En av konsekvenserna av Miljöbalken är att många miljöhandläggare kallas att närvara i
domstolen. Att närvara i en domstol är många gånger en helt ny värld för många miljöhandläggare. Som miljöhandläggare har man olika roller i domstolen. Rollerna kräver saklighet, objektivitet, lugn och pedagogisk förmåga. Vilka skyldigheter och rättigheter har man
som vittne eller sakkunnig?

Program
09.00-09.30

Samling med kaffe/te och matig smörgås.

Arbetsdomstolen, Stors Nygatan 2 A-B T-bana
Gamla Stan , se karta. Alternativt gångavstånd från
Centralstationen

Målgrupp

09.45-12.00
Vittnespsykologi
		Magnus Nyström, jur kand

Kommunernas miljökontor, Länsstyrelsernas miljö,
natur och och kulturenheter, övriga statliga myndigheter och bolag, kommunala bolag,
miljöansvariga i näringslivet,

		
Miljöbrottsprocessen i praktiken
		Kennert Andersson, miljöåklagare

Konferensavgift

Miljöhandläggarens roller i domstolen
		Kennert Andersson, miljöåklagare
12.00-13.10

Lunch

3 695 kronor inklusive kaffe/te, lunch och dokumentation. Vid fler än 2 anmälda personer från
Information
en och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt.
Lämnas av Lars-Eric Sjölander och Leif
Priset är exklusive moms. OBS! Begränsat antal
Lövström, Forum Miljö & Hälsa
platser. Först till kvarn. Sista anmälningsdag
tel: 08-556 00 185, 070-792 56 67
10 september 2016.

Logi
13.10-14.40
Forts. Miljöbrottsprocessen i praktiken
		Kennert Andersson, miljöåklagare		
		
		
Praktikfall och rättegångsspel
Kennert Andersson, Magnus Nyström, jur. kand. och
		
skådespelare, Mattias Nyström, skådespelare, miljöinspektör
		
Björn Pettersson, samt Lars-Eric Sjölander, domare
		
14.40-15.00
Kaffe och kaka
		

Bokning av logi; var god ring Hotellcentralen
08-789 24 25

Beställningsvillkor

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

Kursen avslutas

Anmäl dig via epost; info@fmh.se, alternativt eller skicka via post: Forum Miljö
& Hälsa, Magnus Ladulåsgatan 26
118 66 Stockholm.
För mer information se http://www.fmh.
se/index.php?id=3340

Jag anmäler mig till Miljöbrottsprocessen i praktiken den 2 oktober 2016 i Stockholm

Praktikfall och rättegångsspel fortsättning

		Sammanfattande diskussion
ca 16.30		

Anmälan

Porto
Före-

Namn

Adress

Postadress
E-postadress

Forum Miljö & Hälsa
Magnus Ladulåsgatan 26 1 tr
118 66 STOCKHOLM

Miljöhandläggaren i domstolen

09-30-09.45
Intro till kursen. Presentation av Forum Miljö & Hälsa
		och Kunskapsbanken

Kurslokal

