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Innledning 

Samordningsorganet har som mål å bidra til å styrke politiets 
innsats mot alvorlig organisert og grensekryssende kriminalitet. 
I 2015 var Samordningsorganets satsningsområder arbeidsmarked-
skriminalitet, gjengkriminalitet (blant annet 1%-MC–miljøet), litauiske 
kriminelle nettverk og IKT-kriminalitet. Tiltak innenfor både kriminal-
itetsforebygging og etterforsking har i den forbindelse fått res-
sursstøtte.

Vi gjør oppmerksom på at flere kriminalitetstyper kan inngå i et pros-
jekt, eksempelvis kan et prosjekt med hovedvekt på arbeidskrimi-
nalitet også inkludere menneskehandel, narkotikalovbrudd og 
økonomisk kriminalitet.

Samordningsorganet legger vekt på et forpliktende og strukturert samarbeid med både kon-
trolletater og private aktører. I etterforskingsprosjektene har man særlig vektlagt prosjektets 
evne og vilje til å prioritere etterforsking av pengespor og inndragning av utbytte.

Årsrapporten 2015 er organets femte rapport og er basert på innrapporteringer og erfaringer 
fra politidistrikter og særorganer. 

Prosjektene beskrives mer detaljert i kapittel 8.

Vi takker alle som har bidratt med tekst og bilder, og håper rapporten kan være nyttig lesning.

Politidirektoratet, mars 2016

Vidar Refvik
leder for Samordningsorganet

Vidar Refvik
assisterende politidirektør
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Sør-Trøndelag

Sunnmøre

Hedmark

Romerike

Oslo

Vestfold

Økokrim

Kripos

politidistrikter og særorgan som har mottatt  
økonomisk støtte til prosjekter i 2015



5

1. SAmmeNdrAg  

Samordningsorganet rettet i 2015 særlig opp-
merksomhet på arbeidsmarkedskriminalitet, 
gjengkriminalitet, - (blant annet kriminelle 
MC-gjenger), -litauiske kriminelle nettverk og 
IKT-kriminalitet. Organet tildelte 25 millioner 
kroner i støtte til politiets innsats mot alvorlig 
og organisert kriminalitet samt til samordnede 
narkotikaaksjoner.

Det ble tildelt totalt 20, 2 millioner kroner til  
prosjekter innenfor de prioriterte områdene, 
mens 4,8 millioner kroner ble fordelt til prosjekter 
som omfatter kriminalitetstyper som narkotika, 
vinningskriminalitet og seksuelle overgrep på 
Internett. 

Prosjekter for å bekjempe arbeidsmarkeds- 
kriminalitet, som omfatter flere typer alvorlig 
kriminalitet, mottok mest støtte fra organet  
(ca. 41 %).

Støtten er fordelt til nye og pågående prosjekter  
i åtte politidistrikterog særorganer (se kapittel 4).

Oslo politidistrikt fikk i tillegg tildelt en million 
kroner til bistand og gjennomføring av samordnede 
narkotikaaksjoner i utvalgte politidistrikter.

Disse narkotikaaksjonene fant sted i følgende 
politidistrikter:
 Hedmark
 Midtre Hålogaland
 Hordaland 
 Telemark

I arbeidet som har vært rettet mot arbeidsmarkeds- 
kriminalitet har Samordningsorganet vektlagt et 
nært samarbeid med kontrolletatene og nærings-
livet. Samarbeidet har gitt gode resultater i form 
av omfattende beslag, hefte, domfellelser og 
inndragning av betydelige beløp. Et prosjekt i 
Rogaland politidistrikt (nå Sør-Vest politidistrikt) 
har jobbet grundig med et forebyggende arbeid 
mot arbeidskriminalitet som det blir spennende  
å følge videre. 

Erfaringene fra 2015,  og i særdeleshet arbeids-
markedskriminalitetsprosjektene, har dannet 
grunnlag for Samordningsorganets innspill til  
politikkutforming på områdene, kommunikasjons- 
kontroll, dataavlesning, bruk av straffeprosess- 
loven § 242a og straffeloven § 60a, arbeidsmarkeds- 
kriminalitet, IKT-kriminalitet, en felles IKT-plattform 
samt for behovet å sentralisere tolkebudsjettet.

En nærmere beskrivelse av prosjektene og resultat- 
ene gis i kapittel 8.
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Sekretariatet, som er lagt til Kripos og ledes av 
avdelingsleder Eivind Borge ved Taktisk etter-
forskningsavdeling. Medlemmer i sekretariatet 

består av personer fra ulike fagmiljøer ved  
avdelingen.

2. SAmOrdNINgSOrgANeTS SAmmeNSeTNINg

 assisterende politidirektør, Vidar Refvik (leder)
 assisterende riksadvokat, Knut Erik Sæther

 sjef for Kripos, Ketil Haukaas
 politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold

Knut Erik Sæther
assisterende riksadvokat

Hans Sverre Sjøvold
politimester i oslo

Ketil Haukaas
sjef Kripos

Vidar Refvik
assisterende politidirektør

Samordningsorganets oppgave er å bidra til en 
styrking av politiets innsats mot alvorlig organisert 
og grensekryssende kriminalitet.1 

 
Organet skulle i 2015 rette særlig oppmerksomhet mot: 
 arbeidsmarkedskriminalitet
 gjengkriminalitet, blant annet 1 % MC-miljøet
 litauiske kriminelle nettverk
 IKT-kriminalitet, særlig kjøp og salg av narkotika 

 og doping via Internett

Ressursmessig støtte skulle gis til både kriminalitets- 
forebyggende og etterforskningsmessige tiltak.

I fjorårets rapport var IKT-kriminalitet også et 
av satsningsområdene, men man mottok ingen 
søknader om dette. Samordningsorganet mente 
derfor i 2015 at man burde spisse formuleringen 
noe: IKT-kriminalitet, særlig kjøp og salg av  
narkotika og doping via Internett.

3. SeKreTArIATeTS SAmmeNSeTNINg

4. KrImINALITeTSTYPer Og ØKONOmI

1 Instruks av 1. mai 2013 for samordningsorganet.

Samordningsorganet har i 2015 bestått av:
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Til tross for en mer spisset formulering mottok 
ikke organet noen søknader om bekjempelse av 
kjøp og salg av narkotika og doping via Internett i 
2015, men derimot en søknad om bekjempelse av 
seksuelle overgrep på nett.
 
Samordningsorganet disponerte i 2015 et budsjett 
på 25 millioner kroner. Organet delte ut hele 
beløpet i perioden januar 2015 til oktober 2015  
i tråd med instruksen. Tildelingene beløp seg fra 
190 000 kroner til 6 millioner kroner. Det inkluderte 
også støtte til samordnede narkotikaaksjoner i 
2015, se kapittel 9, som Oslo politidistrikt hadde 
ansvaret for.

Følgende distrikter og særorganer har mottatt 
økonomisk støtte til ett eller flere prosjekter:
 Hedmark
 Kripos
 Oslo
 Romerike
 Sør-Trøndelag
 Sunnmøre
 Vestfold
 Økokrim

Det ble tildelt 20,2 millioner kroner til fokus-
områdene og 4,8 millioner til andre prosjekter 
som hovedsakelig omfatter kriminalitetstyper 
som narkotika, vinningskriminalitet og seksuelle 
overgrep på nett.  
 
Flere kriminalitetstyper kan inngå i et prosjekt, 
eksempelvis kan et prosjekt med hovedvekt på  
arbeidskriminalitet også inkludere menneskehandel, 
narkotikalovbrudd og økonomisk kriminalitet.

Fordeling av Samordningsorganets midler i 2015

Arbeidsmarkedskriminalitet (41 %)

Gjengkriminalitet, herunder 1 % MC-miljøer (28 %) 

Kjøp og salg av narkotika over Internett (0 %)

Litauiske kriminelle nettverk (12 %)

Narkotika (8 %)

Miljøkriminalitet (1 %)

IKT-kriminalitet, seksuelle overgrep på nett (4 %)

Annet (6 %)

1 %4 %

41 %

28 %

6 %

8 %

12 %
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Samordningsorganet har hatt åtte interne møter i 
2014 og har hovedsakelig behandlet søknader om 
ressursstøtte fra politidistrikter og særorganer.

Sekretariatet har forberedt, tilrettelagt og fulgt 
opp saker behandlet i organet. 

Års- og sluttrapporter fra prosjektene er sendt 
organet for videre behandling.

Kripos, Økokrim og Oslo politidistrikt har bistått  
i flere prosjekter, og tilbakemeldinger fra politi-
distriktene tyder på at bistanden har hatt vesentlig 
betydning for gjennomføring av prosjektene. 

6.1 Personvern  
– personopplysningsforskriften
Samfunnet har utviklet seg i en retning der bank- 
og posttjenester i stor grad er flyttet til dagligvare- 
handelens lokaler. Tradisjonelt har man kunnet 
lagre bilder fra overvåkningskamera i bank- og 
postlokaler i 90 dager. Datatilsynet og Personvern- 
nemda har fastsatt at opptak fra kameraovervåk-
ning som hovedregel skal slettes senest syv dager 
etter at opptakene er gjort, jf. personopplysnings-
forskriften § 8-4 andre ledd. Datatilsynet kan 
gjøre unntak fra slettefristen etter andre ledd når 
tilsynet finner at det foreligger et «særlig behov», 
jf. Personopplysningsforskriften § 8-4 sjette ledd. 
Etter flere klagerunder til Datatilsynet og Person-
vernnemda fra virksomheter som har bank i butikk 
(BIB), benyttes nå en praksis som tilsier at de som 
søker unntak fra hovedregelen, gis tillatelse til å 
lagre kameraopptak som fanger opp BIB-trans- 
aksjoner i kassepunktet i inntil 90 dager. 
 
Politiet har møtt betydelige utfordringer i flere 
større etterforskningssaker (støttet økonomisk av 
SO) i den tiden da maks syv dagers lagring ble 
praktisert av BIB (Bank i Butikk). Det fantes ikke 

bilder som kunne identifisere aktuelle gjernings-
personer. Dette viser at regelverket er modent 
for endring, og at praksisen hvor hver enkelt 
virksomhet må søke om unntak fra hovedregelen, 
ikke er god nok. 
 
I tillegg gjelder unntaket ikke for kameraopptak 
som fanger opp inn- og utgangspartier samt  
områder rundt kontantsafe. 
 
Kriminalitetsutviklingen viser at en stadig større del 
av vinningskriminaliteten utføres av profesjonelle 
aktører med stor mobilitet. De flytter seg raskt på 
tvers av landegrenser og distriktsgrenser, er orga-
niserte og gjennomfører rekognosering i forkant. 
Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og 
bekjempe kriminalitet. For samfunnet betyr dette 
at politiets mulighet til å oppklare kriminalitet 
reduseres kraftig dersom kameraopptak slettes 
etter syv dager. I svært mange saker har bilder fra 
overvåkningskameraer vært helt avgjørende for 
domfellelse ved å kunne dokumentere hvem som 
har foretatt den straffbare handlingen. 
 

6. SAmOrdNINgSOrgANeTS STrATegISKe  
 BeSLUTNINgSgrUNNLAg Og POLITIKKUTFOrmINg

5. ArBeIdSFOrm 
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Til sammenligning har Sverige og Danmark 
henholdsvis 60 og 30 dagers generell lagring for 
effektivt å kunne forebygge og bekjempe krimi-
nalitet i detaljhandelen.
 
6.2 ID-problematikk  
– personopplysningsloven
Hvert år avslører politiet hundrevis av falske 
identiteter i Norge. Det samme gjør Skatteetaten. 
Flere prosjekter som har fått støtte av Samordnings- 
organet, har i 2015 opplevd store utfordringer 
knyttet til bruk av falske identiteter og/eller falske 
ID-dokumenter, som for eksempel pass. 
 
Det er avgjørende at slike opplysninger tilfaller 
bankene slik at ikke konti kan opprettes og bank- 
kort utstedes på falskt grunnlag. Slike opplysninger 
omfattes imidlertid av personopplysningsloven, 
og de har derfor vært vanskelige å dele med bank-
ene. Datatilsynet har tidligere uttalt at opplysninger 
om at en person benytter seg av falsk pass, vurderes 
av tilsynet som såkalte sensitive personopplysninger. 
 
Målsetningen med å avdekke falsk identitet må 
være at denne ikke kan benyttes i Norge. En for-
utsetning for å nå denne målsetningen er at rette 
instanser som kan gjøre identiteten ubrukelig i 
Norge, kan informeres. 

6.3 Kommunikasjonskontroll
Når det gjelder arbeidsmarkedskriminalitet, er det 
fortsatt få bestemmelser som alene har en straffe-
ramme som gir grunnlag for bruk av kommunika-
sjonskontroll. Nytten av kommunikasjonskontroll 
i disse sakene anses imidlertid som betydelig. 

Som i fjorårets rapport mener man det fortsatt er 
behov for å utrede hvorvidt adgangen til skjulte 
etterforskningsmetoder bør utvides til også å om-
fatte kriminalitetstyper som grov profittmotivert 
kriminalitet.

Høyesteretts praksis har ytterligere begrenset 
politiets mulighet til å nyttiggjøre seg informasjon 
som er innhentet ved bruk av kommunikasjons-
kontroll og romavlytting. Dette er eksemplifisert 
ved arbeidsmarkedskriminalitetssaker hvor 
personer med yrkesmessig taushetsplikt har med-
virkerroller, og det organiserte gjengmiljøet ofte 
består av familierelasjoner. Sletteplikten etter 
gjeldende strpl. § 216g, bokstav b er utvidet, 
og tidspunktet for sletting (etter strpl. § 216g, 
bokstav a) er fremskyndet sammenliknet med 
tidligere praksis. 
 
Behovet for kommunikasjonskontroll i menneske- 
smuglingssaker understrekes av den økte asyl- 
tilstrømmingen og behovet for å etterforske  
menneskesmuglernettverkene. 

6.4 Dataavlesning
En Kripos-etterforskning av narkotikaomsetning 
på det mørke nettet har vist at det er behov for  
en mer effektiv og fullstendig tilgang til bevis- 
materialet når kommunikasjonen foregår kryptert 
/anonymisert. Samordningsorganet pekte også  
i forrige årsrapport på behovet for å innføre data- 
avlesning som etterforskningsmetode. Med data- 
avlesning forstås det å skaffe seg tilgang til opp-
lysninger i et elektronisk datasystem ved hjelp av 
dataprogrammer eller på annen måte. Dette er 
nærmere beskrevet i NOU 2009:15 s. 235 flg.
 
Det er grunn til fortsatt å peke på behovet for  
en lovendring som gir bedre tilgang til data- 
avlesning. Begrunnelsen for dette er, som tidligere 
nevnt, at kriminelle i økende grad kjenner til  
politiets muligheter for kommunikasjonskontroll.  
 
Kriminelle gjør i mange tilfeller bruk av kryptering 
når de kommuniserer. Dette gjør kommunikasjons- 
kontroll som etterforskningsmetode mindre  
effektiv. 



10

Ved dataavlesning bør politiet få tilgang til dataene 
på et stadium der de ikke er krypterte, og ikke 
kun til nøklene som kan dekryptere dataene.  
Det er trolig et enda større behov ved lovovertred-
elser hvor man ikke trenger å forlate dataverdenen 
(overgrepsmateriale, terrorplanlegging osv).

6.5 Straffeprosessloven § 242a
Det er organets erfaring at bruken av straffe-
prosessloven § 242a (utvidet adgang til å nekte 
dokumentinnsyn) har hatt god effekt i flere saker,  
men erfaringsgrunnlaget er fremdeles for mangel- 
fullt som grunnlag for en tilfredsstillende analyse. 
Bestemmelsen synes imidlertid å virke etter 
intensjonen.

6.6 Straffeloven § 60a
Denne bestemmelsen (organisert kriminalitet)  
er benyttet i en rekke saker også i 2015, men  
erfaringsgrunnlaget er fortsatt ikke tilstrekkelig 
til å kunne gi en kvalifisert vurdering av hvorvidt 
lovendringene realiserer lovgivernes forvent- 
ninger. Bestemmelsen har imidlertid gitt rom 
for å bruke skjulte etterforskningsmetoder, og 
den kan sies å ha utvidet bruksområdet for disse 
metodene, som for eksempel kommunikasjons-
kontroll.

6.7 Utholdenhet i etterforskningen

I rapporteringen fra prosjektene som samordnings- 
organet har tildelt midler, beskrives visse utford-
ringer knyttet til utholdenhet i etterforskningen 
av kompliserte saker. Den operative fasen har en 
tendens til å bli tillagt mer vekt/oppmerksomhet 
enn etterforskningsfasen. Videre opplever man 
at personellressurser ikke i tilstrekkelig grad 
skjermes for nye saker/utfordringer som dukker 
opp. Enkelte nasjonale etterforskningsressurser 
er i tillegg så knappe at det kan være krevende å 
yte tilstrekkelig bistand til etterforskningsfasen 
dersom en tilsvarende sak initieres av et annet 
politidistrikt eller særorgan.
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7. SAmArBeId med KONTrOLLeTATer Og NÆrINgSLIV 

Politiets formaliserte samarbeid med andre  
kontrolletater, næringsliv og samfunnet for øvrig 
for å forebygge og bekjempe kriminalitet blir  
stadig bedre. Endringene i kriminalitetsbildet 
krever et bedre samarbeid for at vi skal takle 
utfordringene vi står overfor. 
 
I Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminali- 
tet som ble fremlagt januar 2015, fremkom det 
flere tiltak som nå er i ferd med å materialisere seg:

 opprettelsen av et nasjonalt tverretatlig  
 etterretnings- og analysesenter
 en utredning knyttet til utveksling av  

 informasjon etatene i mellom – muligheter  
 og begrensninger
 næringslivskontakter i samtlige nye politi- 

 distrikter etter modell fra Kripos
 
Utredningen av et nasjonalt etterretnings- og 
analysesenter ble ferdig i 2015, og senteret vil 
trolig bli etablert første halvår 2016. Næringslivs-
kontakter skal være etablert i politidistriktene per 
1.1.2016.
 
Rapportene fra de politidistriktene som mottok 
støtte fra Samordningsorganet i 2015, viser at 
utredningen knyttet til mulighet og begrensinger 
i lovverket vedrørende informasjonsutveksling 
mellom etatene vil være et viktig bidrag fordi 
man opplever at praktiseringen av lovverket  
setter begrensinger for et effektivt samarbeid. 
 
Flere politidistrikter og særorganer har rappor-
tert at de har hatt et godt samarbeid med privat 
næringsliv i saker de jobbet med i 2015. De har  
i samarbeid med næringen generelt og virksom- 

heter spesielt kommet frem til tiltak for å begrense 
kriminalitet, eller hindre at kriminell virksomhet 
har kunnet fortsette. Dette samarbeidet har i stor 
grad vært knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet. 

Flere store firmaer i byggebransjen har innført 
nye regler og praktisering av maks to ledd i kjeden 
av underleverandører. Samordningsorganet anser 
dette som gode forebyggende tiltak.

Politiet tester nå ut en ny metode for å forebygge 
og bekjempe organisert vinningskriminalitet 
gjennom et pilotprosjekt i flere politidistrikter  
i samarbeid med Finans Norge og Næringslivets 
sikkerhetsråd. Metoden innebærer bruk av  
flytende mikromerking ved såkalt syntetisk DNA 
for merking av verdifulle gjenstander. Metoden 
ble også benyttet i 2015 i et av prosjektene som 
mottok støtte fra Samordningsorganet. 
 
Samordningsorganet ønsker også å fremheve sam- 
arbeidet mellom Oslo politidistrikt og sikkerhets- 
bransjen. Det er utarbeidet en veileder for sam-
handlingen. Det er et pilotprosjekt som vil bli 
evaluert. Samarbeidet er banebrytende – også 
i europeisk sammenheng. Hvordan politiet skal 
samhandle med en bransje som utfyller politiets 
rolle i oppgaven med å sikre trygghet i samfunnet 
vil være et viktig bidrag for hele Politi-Norge.

Ved flere anledninger har kontrakter med kriminelle 
underleverandører blitt opphevet, og hoved-
entreprenøren heller har hyret inn egne ansatte 
til å utføre jobben for å ha bedre kontroll over hele 
leverandørkjeden.
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8. PrOSJeKTer

8.1 Rogaland politidistrikt  
– arbeidsmarkedskriminalitet

Rogaland politidistrikt har gjennom aktiv bruk av 
forvaltningssporet og forebyggende virksomhet 
prioritert å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet  
i bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektet fikk midler fra Samordningsorganet  
i oktober 2014 og har siden den gang jobbet fore-
byggende sammen med andre offentlige myndig-
heter for å bekjempe denne type kriminalitet. 
Prosjektet har vært vellykket. Mange firmaer og 
kriminelle er satt ut av spill. Suksesskriteriene 
har vært:
 et godt samarbeid internt i politidistriktet samt  

 med andre politidistrikter og særorganer
 et nært samarbeid med andre offentlige etater;  

 skattemyndigheter, NAV, Arbeidstilsynet og  
 brannvesenet
 samarbeid med oppnevnte bostyrere i politi- 

 distriktet
 dialogmøter med store aktører innen bygg-  

 og anleggsbransjen i distriktet
 en felles plan og mediestrategi

Et tett og nært samarbeid med eksterne aktører 
har i tillegg bidratt til:
 en formalisering av konkrete avtaler som er  

 inngått med andre etater
 arenaer hvor samhandlingen og kunnskaps- 

 deling kan finne sted
 en samlokalisering med de respektive,  

 involverte etatene
 en felles plan med mål, tiltak og aktiviteter
 notoritet i aktiviteter og informasjonsutveksling

Noen av utfordringene som ble kartlagt gjennom 
arbeidet, er at de kriminelle tilpasser seg etter 
næringens kontroller og endrer modus raskt. Det 
er derfor svært viktig å være fleksibel både i valg 
av arbeidsform og metoder. 
 
Det er også avdekket utfordringer med hensyn til 
utveksling av informasjon mellom etatene, hvor 
taushetsplikten til de respektive etatene oppleves 
som et hinder for effektiv deling av viktig og av-
gjørende informasjon. Informasjonsutvekslingen 
må forbedres for å få en helhetsforståelse av en 
konkret sak eller utfordringer knyttet til spesifikke 
virksomheter. 

Foto: Politiet



13

Rogaland politidistrikt har utarbeidet et felles og 
forenklet skjema for kontroller på arbeidsplasser 
oversatt til 11 språk. 
 
Gjennom prosjektet, hvor politiet sammen med 
andre etater har gjennomført felles kontroller og 
storaksjoner mot byggeplasser og innkvarterings-
steder, har man oppnådd gode resultater ved 
bruk av: 
 utlendingsloven ved utvisning og bortvisning 

 fra landet (28 personer)
 politiloven ved bortvisning av arbeidere fra  

 byggeplasser på grunn av manglende HMA- 
 kort, arbeidere som ikke er registrert i arbeids 
 takerregisteret, firmaer som ikke er registrert  
 i MVA-registeret (60–70 personer)
 plan- og bygningsloven, samhandling med  

 kommunale byggesaksmyndigheter2 
 serveringsloven3 – prosessen vil også videre- 

 føres i 2016
 

Kontrollene har vært basert på kunnskap ervervet 
gjennom etterretning og analyse. Kunnskapsba-
serte kontroller har medført at omtrent 90 % av 
firmaene og personene som har blitt kontrollert, 
kan knyttes til ulovligheter i bygg- og anleggs-
bransjen. 
 
Prosjektet har også hatt fruktbare dialogmøter 
med hovedentreprenører. De ser at underleveran-
dører som benyttes, driver ulovlig og ikke i hen-
hold til norske lover og regler. Prosjektet påpeker 
at det forebyggende arbeidet som er blitt gjort, 
sparer samfunnet for store økonomiske og per-
sonellmessige ressurser. Samarbeidet med andre 
etater fungerer foreløpig ikke optimalt, men det 
utvikler seg hele tiden i riktig retning gjennom  
tillit, trygghet og erfaring. 

Firma/personer ikke registrert  
i mVA-register  

Utvisning fra landet

60/70 personer 28

Antall firmaer stoppet 17

Når Akrim kommer over virksomheter som driver uten formell tillatelse eller godkjenning og er i strid med 
reguleringsplan med videre, så varsles aktuell kommune. De har ulike hjemler i plan- og bygningsloven  
til å følge opp dette med eventuell stansing av bygge-virksomheten, dagsbøter o.l.

Dersom Akrim kommer over virksomheter som driver i strid med serveringsloven § 17 (typisk arbeidsmarkeds-
kriminalitet) skal de samarbeide med den aktuelle kommune. Politiet kan treffe et forvaltningsvedtak 
(enkeltvedtak) og stanse serveringsstedet inntil syv dager. Deretter overtar kommunen den videre 
saksbehandlingen, suspensjon av bevilling og tilbakekall, jf. serveringsloven  
§§ 18–19. 

Det er en prosess mellom politiet og Stavanger kommune og det vil følges opp videre i 2016.

2 Dersom en virksomhet drives i strid med plan- og bygningsloven,  gir det en rekke muligheter for stenging eller stansing av den ulovlige virksomheten.

3 Muligheter for stenging av serveringsbevilling dersom arbeidsmarkedskriminalitet er en del av virksomheten 
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8.2 Kripos  
– arbeidsmarkedskriminalitet

I 2015 iverksatte Kripos et prosjekt som hadde 
som mål å avdekke arbeidsmarkedskriminalitet  
i renholds- og transportbransjen på Østlandet. 

 
Aktørene tilhører hovedsakelig et miljø som opp-
rinnelig kommer fra Sri Lanka. Etter et forprosjekt 
ble målet for etterforskningen en kriminell  
gruppering.
 
For å oppnå målsetningen, utover den konkrete 
etterforskningen, har Kripos favnet bredt ved å 
samarbeide med aktuelle politidistrikter, øvrige 
kontrolletater og det private næringslivet. Kripos 
kan vise til gode resultater og erfaringer gjennom 
prosjektet. Videre har Kripos og de samarbeidende 
etatene tilegnet seg kunnskap om fagfelt og 
kriminalitetsformer som politiet har hatt lite 
erfaring med. 
 
Etterforskningen førte frem til en omfattende 
tverretatlig aksjon den 21. oktober 2015 hvor 
240 personer deltok, henholdsvis fra Skatt Øst, 
Nav, Økokrim, Politiets utlendingsenhet, Utryk-
ningspolitiet og Oslo og Romerike politidistrikt. 
Aksjonen var vellykket, mer enn 20 personer ble 

pågrepet, og det ble foretatt ransakinger på over 
40 adresser. Det er så langt beslaglagt til sammen 
5,7 millioner kroner på kontoer og i kontanter 
og store mengder dokumentasjon, tatt hefte i syv 
boliger og beslag i 11 biler, samt øvrige beslag.
 
Etterforskningen har avdekket at den kriminelle 
gruppen har drevet med bedragerier i stor skala 
ved å utnytte andres identitet til å ta opp lån, 
oppnå kreditt ved varekjøp og til å opprette 
firmaer for å begå ulike former for økonomisk 
kriminalitet. Det er benyttet falske arbeids- 
kontrakter, selvangivelser og annet for å utføre 
ulike straffbare handlinger.
 
Det er avdekket at de siktede har misbrukt eller 
forsøkt å misbruke over 100 identiteter. Mange av 
de utnyttede har medvirket til misbruket gjennom 
bruk av sin egen identitet og til en viss grad hatt 
et økonomisk utbytte eller fått lovnader om dette. 
Likevel fremstår de fleste av dem som er utnyttet, 
som ressurssvake eller sårbare. 
 
Etterforskningen har videre avdekket ulike former 
for økonomisk kriminalitet begått av firmaene 
som er knyttet direkte til hovedobjektene eller 
til firmaene som reelt sett drives av hovedobjek-
tene. Den sistnevnte typen firma er registrert på 

Foto: Politiet
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utnyttede identiteter og benyttes om uttaks- eller 
gjennomstrømningsselskaper uten reell drift. Det 
er mistanke om utroskap, hvitvasking og ulike 
former for skatte- og avgiftskriminalitet innenfor 
firmastrukturen.
 
Saken er planlagt ferdig etterforsket høsten 2016, 
og det kan forventes at saken kommer opp i ting-
retten våren 2017. Mye tyder på at denne straffe-
saken vil ha en positiv signaleffekt i bekjempelsen 
av disse miljøene.

Pågripelser  Beslag av midler

20 personer 5 700 000 millioner kroner
11 biler

8.3 Romerike politidistrikt – arbeids-
markedskriminalitet/menneskehandel

Romerike politidistrikt har, som beskrevet i forrige 
årsrapport, arbeidet målrettet mot kriminelle 
gjengers involvering i næringslivet.

 
Prosjektet har vært i en åpen etterforskningsfase 
i hele 2015 og består av en stor hovedsak og en 
rekke undersaker. Hovedforhandling i hoved-
saken er berammet til januar 2016. 

Det vil også samtidig føres en rekke hovedfor-
handlinger i undersakene. Grunntanken er at  
de som har betydning for hovedsaken, skal ha 
rettskraftig dom før selve hovedforhandlingen  
i hovedsaken.
 
I november 2015 la det nasjonale statsadvokat-
embetet frem tiltale i hovedsaken. Tiltalen er delt 
opp i 12 temaer, som igjen utgjorde mer enn 230 
straffbare forhold. Noen punkter fra tiltalen: 
 menneskehandel og sosial dumping
 lånebedragerier og identitetstyverier
 trygdebedragerier
 skimming
 helerier
 økonomisk utroskap
 forsikringsbedragerier
 mindre underslag

I tillegg ble det tatt ut en rekke tiltaler for tryg-
debedragerier for de personene som ikke var 
omfattet av hovedtiltalen. Disse sakene avgjøres 
fortløpende.
 
Prosjektets hovedmålsetning har vært å ta alle 
verdiene som utgjør utbytte av kriminell aktivitet. 
Verdier som ikke er forgjengelige, har vært priori- 
tert. I denne saken dreier dette seg om fast eiendom. 

Foto: Aftenposten
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Kjøretøy og andre verdier der verditapet reduseres 
betraktelig, har man etter de tiltaltes samtykke 
solgt fortløpende slik at man får sikret høyest 
mulig verdi.
 
I tiltalen påstås det inndragning for de hovedtiltalte 
på til sammen 103 000 000 millioner kroner. Det 
er per dags dato sikret verdier for 70 000 000  
millioner kroner. Dette beløpet vil bli justert 
underveis i hovedforhandlingen. Det foregår 
fremdeles et kartleggingsarbeid, både i Norge og 
utlandet, for å sikre det resterende beløpet. Målet 
er at hele inndragningssummen skal kunne sikres 
i reelle verdier slik at man ikke ender med en 
inndragning på papiret som aldri realiseres.
 
Som for tidligere operasjoner og prosjekter har 
tildelingene fra Samordningsorganet vært avgjør-
ende for gjennomføringen av et prosjekt på dette 
nivået.

Inndragning  
pr. 1. januar 2016  

Verdier

103 000 000 NOK 70 000 000 NOK

8.4 Vestfold politidistrikt  
– litauiske kriminelle nettverk

Bekjempelse av kriminelle litauiske nettverk er  
et prioritert satsningsområde for norsk politi. 

 
Vinteren 2014 gjennomførte Vestfold politi- 
distrikt en analyse av den organiserte krimina- 
liteten som avdekket et litauisk kriminelt nettverk. 
Nettverket var mistenkt for å innføre store mengder 
amfetamin til Norge. Våren 2014 startet politi- 
distriktet etterforskning av nettverket i samarbeid 
med flere andre politidistrikter.
 
Politiets arbeid omfattet både en skjult og åpen 
etterforskning som ble avsluttet i januar 2016.
Etterforskningen mener å ha gitt et godt bilde 
av nettverkets kriminelle virksomhet i denne 
perioden.
 
Prosjektet har avdekket to kriminelle litauiske 
grupperinger som over tid har samhandlet om 
innførsel og distribusjon av store mengder  
amfetamin/metamfetamin til Norge. 

Agder politidistrikt har på bakgrunn av informasjon 
fra prosjektet startet etterforskning av en gren 
av nettverket for mottak av flere kilo amfetamin. 
Denne saken vil bli pådømt våren 2016. 

Foto: Politiet
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Vestfold politidistrikt har gjort utstrakt bruk av 
utradisjonelle etterforskningsmetoder i prosjektet 
med gode resultater. Prosjektet har synliggjort 
hvor komplekst det er å etterforske organiserte 
kriminelle miljøer. En utstrakt bruk av ulike etter- 
forskningsmetoder samt nasjonal samhandling 
har vært blant de viktigste suksessfaktorene i 
saken. 
 
Totalt i prosjektet har politiet beslaglagt 34 kg 
amfetamin/metamfetamin, men har tatt ut sikt-
else for totalt 54 kg amfetamin/metamfetamin. 
Som et resultat av etterforskningen vil nærmere 
25 personer tiltales for å ha begått eller medvirket 
til grov narkotikakriminalitet i Norge. Sakene er 
berammet til våren 2016. 

Beslag pr. 1. januar 2016 

Amfetamin/metamfetamin Tiltalte

34 kg 25 personer

8.5 Salten politidistrikt  
– narkotikanettverk

Bekjempelse av grov narkotikakriminalitet har 
vært og er et prioritert satsningsområde for norsk 
politi. Høsten 2014 tilegnet Salten politidistrikt seg 
informasjon om et kriminalt nettverk fra Eskilstuna 
i Sverige som innførte narkotika fra Polen via 
Sverige og til Nord-Norge. 

Hovedmålet for prosjektet har vært å stanse  
narkotikaleveranser fra Eskilstuna i Sverige til 
Bodø, Lofoten og Tromsø.
 
Ved årsskiftet var det to tilslag i saken hvor det 
ble beslaglagt til sammen 3 liter amfetaminolje 
(som etter behandling tilsvarer 6 kg amfetamin), 
8,6 kg hasj, 10 000 Rivotril-tabletter og 25 kg 
tobakk. Allerede i november 2014 avdekket  
etterforskningen innførsel av narkotika.
 
I tilknytning til disse sakene er det pågrepet syv 
personer som var involvert i innførslene. Person- 
ene kommer fra flere europeiske land og ble i 
Salten tingrett dømt til tilsammen 26 års fengsel. 
Prosjektet har samarbeidet tett med flere politi-
distrikter og utenlandske politi- og tollmyndigheter. 
 

Foto: Politiet
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Det er grunn til å anta at nettverket i lengre tid 
har spilt en sentral rolle i innførselen av narkotika 
til Nord- Norge, og det er derfor strategisk viktig 
å sette det ut av spill. Etterforskningen har vært 
vellykket i den forstand at en har lykkes i å ta 
bakmennene og de lokale fastpunktene i nett- 
verket. Dette vil gjøre det vanskelig å videreføre 
den kriminelle virksomheten i regionen. 

Beslag pr. 1. januar 2016 

Amfetamin Hasj Rivotril Tobakk

6 kg 8,6 kg 10 000 25 kg

Antall siktet/domfelte 
pr. 1. januar 2016 

Antall 
fengselsår

7 personer 26 år

8.6 Troms politidistrikt  
– narkotika/vestafrikanske kriminelle 

Kripos beskriver i rapporten Trender og utfordringer 
2013–2014 at vestafrikanske kriminelle er i ferd med 
å utvide sin narkotikavirksomhet innen innførsel 
og omsetning på gatenivå, hvor blant annet asyl- 
søkere brukes i salgsvirksomheten. UNODC (United 
Nations Office on Drugs and Crime) beskriver 
også i sin trusselvurdering av februar 2013 store 
utfordringer knyttet til transnasjonal organisert 
kriminalitet med opprinnelse fra Vest-Afrika.

På bakgrunn av den nasjonale satsningen mot vest- 
afrikanske kriminelle miljøer gjennomførte Troms 
politidistrikt et etterretningsprosjekt og en analyse 
av dette miljøet i distriktet. Prosjektet avdekket 
alvorlig kriminalitet knyttet til dette miljøet. 
 
I 2013 startet Troms politidistrikt etterforskning mot 
sentrale personer i et kriminelt vestafrikansk nett- 
verk, involvert i omsetning av narkotika i politi- 
distriktet. Etterforskningen avdekket utstrakt  
narkotikasmugling over distriktsgrenser, ved 
bruk av kurerer og bakmenn som er bosatt andre 
steder i landet. 

Prosjektet har vært en viktig bidragsyter til et 
nasjonalt prosjekt i regi av Kripos og til å øke 
den nasjonale kunnskapen om miljøet. Det har 
vært aktivt til og med 2015 i form av pågripelser 
og beslag av narkotika. Det er blitt arbeidet med 
flere konkrete etterforskningsprosjekter som har 
ledet til domfellelser og utvisning av kurerer, 
mottakere og leverandør av narkotika knyttet 
til vestafrikanske kriminelle nettverk. Den mest 
omfattende etterforskningen fant sted i 2013 med 
pådømmelse i 2014. Her ble en person dømt til 
fengsel i tre år og tre måneder for tre tilfeller av 
grov narkotikakriminalitet. I tilknytning til disse 
sakene ble en annen person dømt til fengsel i tre 
år og åtte måneder for tre tilfeller av grov narkotika- 
kriminalitet. 

resultat i 2014 

Antall domfelt i saken Antall fengselsår

2 personer 7,1 år

En person bosatt i Oslo var leverandør av narkotika, 
og en person bosatt i Troms var mottaker av leve- 
ransen. Det antas at disse personene har holdt virk- 
somheten gående i flere år, og det var derfor viktig 
å få stanset dem. Personene er blitt utvist fra Norge. 
Flere kurerer er også dømt i disse sakene.
 
Prosjektet har bidratt til å stanse en viktig transport- 
åre av narkotika til Nord-Norge. Utfordringen i 
disse sakene er at mange er villige til å ta risikoen 
med å frakte narkotika, mens det er veldig vanskelig 
å oppspore bakmennene som styrer den kriminelle 
virksomheten.
 
Etter prosjektets slutt ser Troms politidistrikt 
fortsatt store utfordringer knyttet til kriminelle 
vestafrikanske nettverk som innfører narkotika  
til distriktet. 
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8.7 Sør-Trøndelag politidistrikt – IKT- 
kriminalitet, seksuelle overgrep mot barn

På bakgrunn av en sak oversendt fra Kripos 
startet Sør-Trøndelag politidistrikt i april 2015 en 
omfattende etterforskning for å avdekke mulige 
straffbare forhold knyttet til seksuelle overgrep 
mot barn. Bilder og filmer ble spredd gjennom 
ulike fildelingsnettverk. 
 
En mann ble raskt pågrepet, og vedkommende var 
i besittelse av store mengder overgrepsmateriale 
som viste omfattende seksuelle overgrep mot barn. 
Mannen ble siktet for besittelse av ca. 400 000 
bilder og over 5 400 videoer. Mannen hadde en 
administratorrolle på en nettside/et forum hvor 
overgrepsmaterialet ble delt, og hadde utstrakt 
kontakt med mange personer på chatte-sidene  
til dette forumet.
 
Ytterligere ni personer ble pågrepet og siktet i Sør- 
Trøndelag politidistrikt og ytterligere 27 saker 
med identifiserte mistenkte/siktede er sendt til 
18 andre politidistrikter. Prosjektet har hatt et 
godt samarbeid med Kripos i hele prosjektperioden. 
Det har vært en suksessfaktor, og 50 saker er 
sendt videre til utlandet for etterforskning. 
 

Prosjektets målsetning har vært å identifisere 
norske brukere på de nettstedene de siktede har 
operert på, med særlig vekt på å avdekke sentrale 
aktører i markedet. Den første saken skal opp i 
Fosen tingrett som en tilståelsesdom januar 2016.
 
Det er utarbeidet siktelser i flere andre saker og 
utspringssaker som er oversendt andre politi- 
distrikter. Flere er siktet for faktiske overgrep 
– ikke kun besittelse av overgrepsmateriale. 
Prosjektet har hatt et utstrakt samarbeid med 
barne- og familietjenesten i de berørte kommune-
ne, og dette har bidratt til å forhindre fremtidige 
overgrep.
 
Som eneste politidistrikt i Norge har Sør-Trønde-
lag et støttesenter for fornærmede i straffesaker.  
Disse arbeider til daglig med psykososial oppføl-
ging av ofre for alvorlig kriminalitet og gir infor-
masjon og veiledning om andre hjelpetiltak og 
oppfølging til fornærmede og deres pårørende. 
Prosjektet har gode erfaringer med bruk av støtte-
senteret til samtlige berørte familier.
 
Prosjektet har også svært god erfaring med bistand 
fra Kripos, blant annet ved bruk av programvare 
knyttet til en nasjonal- og internasjonal bildedata- 

Foto: Shutterstock
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base, og uttrykker behov for å få tilgang til disse 
løsningene i politidistriktene. Slike saker krever 
også god teknologisk kompetanse og bruk av IKT-
verktøy. 

Dette forutsetter løpende investeringer i kom-
petanse og materiell for å holde tritt med den 
teknologiske utviklingen. 

Beslag 
pr. 1. januar 2016 

Beslag Antall saker

10 personer 400 000 bilder
4 500 videoer

27 saker i 18 andre 
politidistrikt

4 500 videoer 50 i utlandet

8.8 Sogn og Fjordane politidistrikt  
– vinningskriminalitet

Høsten 2013 ble flere pelsfarmer på Nord-Vestlandet 
utsatt for grove tyverier. 
 
Ved nærmere analyse av innsamlet materiale og 
spor sikret på åstedene ble det avdekket at inn-
bruddene ble gjennomført av kriminelle aktører 
fra Litauen. Det ble også avdekket at de hadde 
hjelp av fastboende litauere på Sunnmøre som 
fremsto som sentrale i virksomheten.

I samme periode mottok Sogn og Fjordane politi- 
distrikt opplysninger fra Europol som indikerte at 
de samme gjerningspersonene kunne knyttes til 
grove tyverier fra pelsfarmer i Finland.  

Målrettede tyverier fra pelsdyroppdrettsnærin-
gen er en kjent problemstilling. Det har blant 
annet vært en rekke slike tyverier i Finland og 
Danmark. Det er estimert at det i Norden stjeles 
og omsettes stjålne skinn for mellom 50 og 60 
millioner kroner.
 
I 2014 søkte Sogn og Fjordane politidistrikt Sam- 
ordningsorganet om prosjektmidler for å iverksette 
et etterforskningsprosjekt rettet mot organiserte 
tyverier fra pelsdyrnæringen på Nord-Vestlandet. 
Det ble inngått et samarbeid med Sogn og Fjordane 
og Sunnmøre politidistrikt samt Utrykningspolitiet.
 
For første gang i et norskledet etterforsknings-
prosjekt ble det etablert en JIT4 med finsk politi. 
JIT-avtalen med Finland ble underskrevet hos 
Eurojust 6. november 2014. 
 
Tyverier av skinn fra oppdrettsnæringen er sesong- 
betont, da slakting kun foregår i månedene 
november og desember. Et av hovedmålene med 

Foto: Politiet

4 JIt – Joint Investigation team.
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prosjektet var å avdekke bakmannsapparatet 
for skinntyveriene. For å ivareta kontrollen med 
stjålne pelsskinn ble en rekke pelsfarmer utstyrt 
med elektroniske sporingsenheter. I tillegg ble det 
benyttet såkalt kunstig DNA i tett samarbeid med 
forsikringsbransjen.
 
Idéen om å følge tyvegodset ved hjelp av en GPS-
sender fungerte svært godt. Det ble gjennomført 
til sammen tre grove tyverier fra farmer i Møre og 
Romsdal og Oppland. Etter tyveriene ble skinnene 
transportert til et lager på Sunnmøre som gjernings- 
personene disponerte. I samme periode avdekket 
man også at nettverket var involvert i liknende 
tyverier i Danmark og Sverige. 
 
Totalt ble seks gjerningspersoner pågrepet og 
fengslet for grove tyverier fra pelsfarmer i  
perioden 2012 til 2014.
 
Gjennom prosjektet mener man å ha oppklart  
de fleste av de grove tyveriene fra pelsfarmer  
i de berørte distriktene i denne perioden.
 
Per januar 2016 er to av hovedmennene idømt 
straff i tingretten, den ene til fire år og tre måneder 
fengsel, den andre til tre år og et halvt år. 

Antall siktet/domfelte 
pr. 1. januar 2016 

Antall 
fengselsår

6/2 8,9 år

8.9 Hordaland politidistrikt  
– menneskehandel

Menneskehandelsparagrafen ble først inntatt i norsk 
lov i 2003. I 2004 ble menneskehandel oppført på 
Riksadvokatens prioriteringsskriv. 

 
Våren 2013 søkte Hordaland politidistrikt om midler 
til et samarbeidsprosjekt med politidistriktene 
Rogaland, Haugaland og Sunnhordland og Agder. 
 
Prosjektet hadde som målsetning å
 styrke innsatsen i regionen
 skaffe oversikt over fenomenet menneskehandel
 redusere menneskehandelen gjennom kompetanse- 

 utvikling, identifisering og etterforskning 

Prosjektet har i perioden valgt å satse (tungt) på 
utdanning av egne tjenestepersoner. I den forbind- 
else er det utarbeidet en egen opplæringspakke i 
nært samarbeid med Politihøgskolen i Oslo. I tillegg 
til opplæring har de ovennevnte politidistriktene 
deltatt i et EØS-prosjekt med Romania. 
 

Foto: Politiet
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EØS-prosjektets forankring er en kartlegging av 
menneskehandel i rumenske miljøer i regionen 
samt erfaring fra saker som involverte rumenske 
statsborgere. Videre har kompetanseheving i dis-
triktene vært vektlagt. Samarbeidsprosjektet har 
dessuten ført til at de nye politidistriktene Agder, 
Sørvest og Vest har fått en egen gruppe som vier 
seg til menneskehandel spesielt, og dette har vært 
den viktigste suksessfaktoren i kampen mot men-
neskehandel i regionen. Menneskehandel som 
kriminalitetsområde forventes ikke å bli mindre 
med dagens samfunnsutvikling, hvor arbeids- 
markedet er i endring og tilgjengeligheten av  
potensielle ofre øker. Bekjempelse av menneske-
handel må forankres på høyeste ledelsesnivå og 
også gjenspeiles internt i politiet. Helhetstanken 
må prege satsningen, og samfunnet må dele 
ansvaret for å unngå ytterligere utnyttelse av 
velferdsgoder og nedbrytning av gode samfunns-
strukturer. 
 
Som følge av fellesprosjektet har man registrert et 
økende antall straffesaker av denne typen i hele 
regionen. Disse sakene blir i liten grad anmeldt, 
og politiet må som regel initiere etterforskning 
for å oppnå resultater. I løpet av prosjektperioden 
er følgende saker registrert: 

Tabellen nederst på siden viser at menneske- 
handel utgjør en betydelig utfordring i regionene 
som har deltatt i prosjektet. Oppdagelsesrisikoen 
styres i stor grad av politiets tilstedeværelse og 
kapasitet. 

I prosjektperioden er det avsagt fem dommer for 
menneskehandel og en dom for hallikvirksomhet.

Antall siktet/domfelt i saken Antall fengselsår

7 personer 21,4

“Vi må begynne med oss selv, 
tilbudet skapes i stor grad  
av etterspørsel.”

registrerte saker i perioden 2013–2015

Hallikvirksomhet

Kjøp av seksuelle tjenester u/18 år

Kjøp av seksuelle tjenester

Menneskehandel - prostitusjon

Menneskehandel - grov prostitusjon

Menneskehandel - tvangsarbeid

Menneskehandel - grovt tvangsarbeid

22

14

20

131

3

3

1
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9. NArKOTIKAAKSJONer I 2015

I 2015 fikk Oslo politidistrikt tildelt en million 
kroner til bistand og gjennomføring av samord-
nede narkotikaaksjoner i utvalgte politidistrikter.
Aksjonene har vært et supplement til politidis-
triktenes øvrige arbeid mot narkotikakriminalitet, 
og de har blitt gjennomført i henhold til intensjo-
nene bak ordningen. Det har vært snakk om en 
kortvarig innsats for å øke kompetansen innen 
narkotikabekjempelse i distriktene.
 
Aksjonene foregikk i Hedmark, Midtre Hålogaland, 
Hordaland og Telemark.
 

Det er rapportert at de har vært godt planlagt og 
gjennomført. I samtlige politidistrikter ble det 
avholdt faglige foredrag forut for aksjonene.
Resultatene av årets aksjoner vurderes som meget 
gode.  Totalt er 119 personer pågrepet, og det ble 
beslaglagt både narkotika, våpen og kontanter.  
I tillegg rapporteres det om økt interesse og enga-
sjement for narkotikabekjempelse, også etter at 
aksjonene er avsluttet.

33

Antall pågrepne under aksjonen

Beslaglagt narkotika

Beslaglagte våpen

Kontanter (NOK)

305 200

119
Antall pågrepne under aksjonen Beslaglagt narkotika

Beslaglagte våpen

Kontanter (NOK)

Hasj

2 087 g

LSD

205 drypp

Heroin

3 501 g

Amfetaminpulver

1 782 g

Marihuana

2 595 g

Tabletter

3 017 stk

Cannabisplanter

180 stk

Fleinsopp

180 stk

MDMA

2 g

Kokain

140 g

Amfetaminolje

3 dl

33

Hasj

2 087 g
Marihuana

2 595 g

Cannabisplanter

180 stk

Fleinsopp

180 stk
Kokain

140 g

Heroin

3 501 g

Tabletter

3 017 stk
Amfetaminpulver

1 782 g

Amfetaminolje

3 dl MDMA

2 g

LSD

205 
drypp
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