Svar på skriftligt spörsmål SSS 80/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att bekämpa miljöbrott
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 80/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna:
Vad tänker regeringen göra för att effektivisera bekämpningen av miljöbrott och för att
man också i resten av Finland ska ta i bruk den verksamhetsmodell som tillämpas i östra
Nyland och
hur tänker regeringen säkerställa att avvecklingen av normer inte leder till att sådana
miljönormer avvecklas som säkerställer en hög nivå på miljöskyddet och förhindrar miljöbrott?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den arbetsgrupp som miljöministeriet och inrikesministeriet tillsammans har tillsatt för att bekämpa miljöbrott beredde en strategi för bekämpning av miljöbrott och ett åtgärdsprogram med
18 punkter som publicerades våren 2015. Åtgärdsprogrammets första fas har utarbetats för
2015–2016. I åtgärdsprogrammet specificeras åtgärder med vars hjälp de strategiska linjedragningarna för bekämpning av miljöbrott kan genomföras. Miljöministeriet tillsatte hösten 2015
en verkställande grupp på bred bas som ska se till att åtgärdsprogrammet för bekämpning av
miljöbrott fullföljs.
En av åtgärderna är att inrätta nya regionala grupper, som ska säkerställa ett fungerande myndighetssamarbete mellan olika förvaltningsområden i miljöbrottmål. För åtgärdens del beslöts
att de regionala nätverken i det inledande skedet ska sammankallas av polisen. I början av året
har Polisstyrelsen fått polisinrättningarnas lägesrapporter om saken. Förutom i östra Nyland har
det redan tidigare funnits några regionala myndighetssamarbetsgrupper som specialiserat sig på
miljöbrott även på andra polisinrättningars områden. Som en följd av innehållet i åtgärdsprogrammet har det redan inrättats åtta nya grupper och åtminstone tre till kommer att inrättas i år.
För att effektivisera bekämpningen av miljöbrott utvecklas utbildningen för myndighetsaktörer.
I fortsättningen kommer den tidigare sektorspecifika utbildningen att göras tillgänglig för en
bredare deltagargrupp. Den diskussionsdag om miljöbrott som miljöministeriet ordnar på senvåren 2016 kommer att samla sådana företrädare för såväl miljöförvaltningen som polisen, åklagarna, tullen och gränsbevakningsväsendet vars arbete har kopplingar till miljöbrott. Företrädare
för samma instanser har även inbjudits till den grundkurs i miljöbrott som Riksåklagarämbetet
ordnar i början av sommaren.
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Miljöförvaltningen, liksom den övriga statsförvaltningen, är enligt regeringsprogrammet för
statsminister Sipiläs regering förpliktade att avveckla onödig reglering och onödiga normer, att
lätta den administrativa bördan och att göra tillståndsförfarandena smidigare. I reformen av miljöskyddslagen och övriga miljönormer har utgångspunkten ändå varit att genomföra reformerna
utan att försämra miljöskyddets höga nivå och medborgarnas möjligheter att påverka. Redan
bestämmelserna i grundlagen förpliktar till detta.
Helsingfors 18.3.2016

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

