VEILEDER FOR RISIKOOG SÅRBARHETSANALYSE
FOR MILJØKRIMINALITET

F ORORD

FORORD
Miljøkriminalitet favner over et vidt område og omfatter en rekke straffebud.
Kriminaliteten kan være både grov og organisert, og det er gjerne sårbare
fellesgoder som rammes.
Politiet kan ikke bekjempe miljøkriminalitet alene. En effektiv kriminalitetsbekjempelse krever derfor et nært og godt samarbeid mellom politi og kontrolletater, basert på et godt kunnskapsgrunnlag.
Denne veilederen skal støtte politidistriktene i arbeidet med å gjennomføre risikoog sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Gjennom en kartlegging og rangering av verdier,
skal ROS-analysene legge grunnlaget for en mer systematisk og kunnskapsbasert
tilnærming til både forebyggende og bekjempende tiltak. ROS-analysene skal bidra med et
godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for politidistrikter, særorgan og samarbeidende
kontrolletater, og i sum styrke den nasjonale innsatsen mot kriminalitetsområdet.
Politidirektoratet, mars 2016

Atle Roll-Matthiesen,
fungerende avdelingsdirektør,
Politifagavdelingen
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FORMÅL

1

FORMÅL

Veilederen skal støtte politidistriktene i deres arbeid med å
gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
for miljøkriminalitet. Gjennom en kartlegging og
rangering av sårbare verdier, skal ROS-analysen bidra
til bedre prioritering, ressursstyring og måloppnåelse
i politidistriktenes arbeid med miljøkriminalitet. Ved å
tydeliggjøre sårbare verdier og trusler, kan ROS-analysene
også utnyttes i beredskapssammenheng og i samarbeidet
med kontrolletatene.

1.1

Relasjon til Etterretningsdoktrine
for politiet

Etterretningsdoktrinen for politiet (2014) representerer
det overordnede rammeverket for hvordan politiet
skal samle inn, analysere og vurdere informasjon, som
grunnlag for beslutninger knyttet til de utfordringer
politiet står overfor og har ansvar for å håndtere. Denne
veilederen ligger hierarkisk under Etterretningsdoktrinen
og er spisset mot ett kriminalitetsområde, og utgjør et
supplerende metodisk verktøy til Etterretningsdoktrinen
innenfor miljøkriminalitetsområdet.
Risiko handler om hva som kan skje i fremtiden og er
derfor forbundet med usikkerhet. Veilederen skal bidra
til å identifisere uønskede hendelser som kan inntreffe
innenfor miljøkriminalitetsområdet, ved å kartlegge og
vurdere farekilder eller trusler som kan utløse uønskede
hendelser, og hvilke konsekvenser disse vil kunne
avstedkomme. Veilederens metode for risikovurdering
baserer seg på rammeverket til Norsk Standard 5814:2008
«Krav til risikovurderinger».

1.2 Om veilederen
Definisjonen av miljøkriminalitet baserer seg på
beskrivelsen i miljørundskrivet (2008/008). 1 Det skilles
mellom fem hovedkategorier av miljøkriminalitet:
1
2
3
4
5

Natur- og faunakriminalitet
Dyrekriminalitet
Forurensningskriminalitet
Kunst- og kulturminnekriminalitet
Arbeidsmiljøkriminalitet

Arbeidsmiljøkriminalitet avgrenses til områder hvor
arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven kommer
til anvendelse.
Veilederen inneholder en prosess- og metodebeskrivelse
for å gjennomføre en ROS-analyse. Sjekklister for
henholdsvis informasjonsinnhenting og for verdi- og
sårbarhetsvurderinger er utarbeidet i vedlegg 1 og 2.
Sjekklistene er ikke uttømmende.

1.2.1

Målgruppe

Målgruppen er i første rekke miljøkoordinatorer i politidistriktene, som i henhold til miljørundskriv 2008/008
har det overordnede ansvaret for å koordinere og
følge opp miljøkriminalitetsaker i politidistriktene.
Miljøkoordinatoren er politimesterens nærmeste rådgiver
i miljøkriminalitetsaker, med et særskilt ansvar for
etterretning innenfor miljøkriminalitetsområdet.
Veilederen er også relevant for ledere og beslutningstakere, og de som jobber, eller kommer til å jobbe, med
miljøkriminalitet i politiet. Målgruppen til ROS-analysene
som veilederen vil avstedkomme, er ledere og beslutningstakere i politidistriktet.

1

DL: 2006/01671-6 436.
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1.2.2 Organisering av arbeidet

Risikostyring

Veilederen har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet
av Politidirektoratet. Arbeidsgruppen har bestått av:

Prosessen med å identifisere, analysere og vurdere mulige
risikoforhold i et system eller i en virksomhet, samt å
finne frem til og iverksette tiltak som kan redusere mulige
skadevirkninger.3 Risikostyringsbegrepet innbefatter alle
tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko.4

 Øyvind Ytrestøyl Foldal (prosjektleder)
Politidirektoratet
 Oddgeir Buraas, ØKOKRIM
 Asbjørn Vigane, Rogaland politidistrikt
 Ragnar Larsen, Hedmark politidistrikt
 Rune Sørholt, Nord-Trøndelag politidistrikt
 Stina Gravningen Sjo, Oslo politidistrikt

Sårbarhet
Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå
virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette
sin opprinnelige tilstand.5

Referansegruppe:

Trussel

 Hans Tore Høviskeland, ØKOKRIM
 Kenneth Didriksen, ØKOKRIM
 Nils Roger Duna, Nord-Trøndelag politidistrikt

Ethvert forhold eller enhver enhet med potensial til å
forårsake en uønsket, negativ hendelse. Trusselaktører
kan være en person, gruppe av personer, eller en bedrift,
med videre, som ønsker eller er i stand til å utløse en
uønsket hendelse.6

Følgende i Politidirektoratet har bidratt med innspill
og kvalitetssikring:
 Astrid Birgitte Borge, Politifagavdelingen
 Espen Frøyland, Avdeling for strategi,
økonomi og virksomhetsstyring
 Carsten Busch, HR/HMS-avdeling
 Marte Kristine Ødegård Lund, Politifagavdelingen
 Martin Myhrvold-Hanssen, Politifagavdelingen

Verdi
Ressurs som hvis den blir utsatt for uønsket påvirkning vil
medføre en negativ konsekvens for den som eier, forvalter
eller drar fordel av ressursen.7

1.2.3 Definisjoner
Risiko
Sannsynligheten for at noe skal skje som vil ha en bestemt
innvirkning (konsekvens) på et objekt eller fenomen.
Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensen
av handlinger.2

Risiko og sårbarhets (ROS)-analyse

3

Rausand, M., Utne, I. B. (2009).

En risikoanalyse som kartlegger uønskede hendelser og
årsakene til og konsekvensene av disse.

4

Aven, T. (2007).

5

Basert på Norsk Standard NS 5814:2008.

6

Trussel definisjon fra NOU (2000:24). Definisjon avviker fra definisjonen
i Etterretningsdoktrine for politiet (2014), ved å åpne opp for at også
utilsiktede handlinger kan vurderes som trusler. Svikt og ulykker kan
få store konsekvenser innenfor miljøkriminalitetsområdet.

7

Norsk Standard NS 5830:2012.

2

Politidirektoratet (2014).
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Om ROS-analyser

2 OM ROS-ANALYSER
Konsekvenskjeder
(reaktive barrierer)

Uønsket
hendelse

Konsekvenser

Farekilder/trusler

Årsaker
(proaktive barrierer)

Figur 1 Sløyfediagram med årsakskjeder og konsekvenskjeder
Kilde: Rausand og Utne (2009)

ROS-analyser skal identifisere uønskede hendelser ved
å analysere farekilder og trusler som kan lede frem til
en uønsket hendelse, og konsekvensene og skadefølgene
som følger av hendelsen. Uønskede hendelser vil herfra
være ensbetydende med kriminelle handlinger. Figur
1 viser et såkalt sløyfediagram som illustrerer hva som
analyseres i en ROS-analyse. Figurens venstreside viser
hvordan ulike farekilder, sammen eller alene, kan utløse
en uønsket hendelse gjennom ulike årsakskjeder. Til
høyre for den uønskede hendelsen, vises spredningen av
mulige konsekvenser. Ulike konsekvenser og skadefølger
beskrives gjennom konsekvenskjeder.
I sentrum av en uønsket hendelse er verdien(e) som
motiverer til handlingen og/eller som direkte utsettes for
hendelsen. Verdier kan være konkrete fysiske objekter og
gjenstander, eksempelvis et spesifikt kulturminne, eller de
kan representere mer overordnede objekter, eksempelvis
et verneområde. Det er viktig å erkjenne at ikke alle
verdier er like verdifulle, og at det ikke er ressurser til
å håndtere alle risikoer. Prioriteringer og kost-nytte
vurderinger er derfor viktige elementer i en ROS-analyse.
I figur 1 benyttes begrepsparet proaktive og reaktive
barrierer. Proaktive barrierer er forhold som bidrar til
å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse

vil inntreffe. For eksempel kan opplæring gjennom
jegerprøven og begrensninger i hvem som har lov til
å bære våpen, redusere faren eller sannsynligheten
for ulovlig jakt. Reaktive barrierer bidrar til å redusere
konsekvensene og skadevirkningene av en uønsket
hendelse. For eksempel kan et renseanlegg til et
drikkevann representere en reaktiv barriere ved
å redusere konsekvensene av en forurensningshendelse.
En uønsket hendelse som har få eller svake proaktive
og reaktive barrierer, har høy sårbarhet. En sårbarhetsvurdering i en ROS-analyse skal med andre ord vurdere
hvor motstandsdyktig eller robust en verdi er, gitt en
påkjenning.8
Gitt politiets kriminalitetsbekjempende rolle, retter
veilederen et særskilt fokus på identifisering av farekilder,
trusler og årsakskjeder. Kunnskapen og prioriteringene som avledes av en ROS-analyse, skal bidra til at
trusselaktører bærer en større risiko for å bli oppdaget –
og dermed bidra til politiets forebyggende og bekjempende
arbeid.

8

Formulering hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for FylkesROS.
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3 GJENNOMFØRING

AV ROS-ANALYSER

Formål og problembeskrivelse
Klare mål for ROS-analysen er en forutsetning for et godt
resultat. Formål og problembeskrivelse må forankres med
ledergruppen i politidistriktet. I tillegg må ledergruppen
inviteres til å komme med innspill til temaområder
som skal inngå i ROS-analysen. Dette for å sikre at
ROS-analysen bidrar til å dekke eventuelle spesifikke
kunnskaps- og styringsbehov. God ledelsesforankring
er nødvendig, både for å sikre ROS-analysens relevans,
og for å sikre handlingsrom til å følge opp ROS-analysen
gjennom implementering av anbefalte risikoreduserende tiltak. Se også krav til etterretningsenheter i
Etterretningsdoktrine for politiet (2014).

Etablering av en arbeidsgruppe
Det anbefales at det nedsettes en arbeidsgruppe hvor
miljøkoordinator, samt en miljøjurist og miljøkontakter
fra driftsenhetene inngår. Fagkompetansen til
arbeidsgruppen er av stor betydning for kvaliteten og
sluttresultatet. Arbeidsgruppen trenger kompetanse
innen etterretning, risikoanalyse og på de ulike miljøkriminalitetskategoriene. Dekkende fagkompetanse
i arbeidsgruppen kan redusere usikkerheten til
vurderingene, og gi grunnlag for mer presise og
virkningsfulle risikoreduserende tiltak.
Miljøkoordinatoren må vektlegge at deltakerne og
eventuelle bidragsytere til analysen, samlet sett besitter
nødvendig erfaring og fagkompetanse innenfor områdene
som skal analyseres. Eksterne deltakere, eksempelvis fra
kontrolletater, kan med fordel inngå i arbeidsgruppen,
eller de kan bli invitert til egne analysemøter etter behov.
De ulike analysestegene kan kreve ulik fagkompetanse.

Informasjonsbehov
Et godt utgangspunkt for å komme i gang med både
planlegging- og analysearbeidet er å ta utgangspunkt
i flere kilder til informasjon. Eksempler er politiets egne
registre, etterretningsprodukter, eller andre etaters
analyser. Problemstillinger og hypoteser avgjør hva som
er relevante kilder. Informasjonsbehovet vil derfor variere
mellom politidistrikter. Se også kapittel om informasjonsinnhenting i Etterretningsdoktrine for politiet (2014).
Etterretning og kunnskap om det eksisterende risikobildet

kan både avdekke kritiske forhold som ROS-analysen bør
se nærmere på, eller forhold det er knyttet stor usikkerhet
til, og som ROS-analysen derfor bør bidra til å belyse.

Ressursbruk
Miljøkoordinatoren må i planleggingsfasen avklare
omfang, tidsbruk og ressursbruk for gjennomføringen.
Ressursbruk påvirkes vesentlig av:
 Antall verdier som omfattes av analysen. Jo flere
verdier som omfattes, jo mer metodisk og ressursmessig
krevende er det å gjennomføre analysen.
 Tilgjengeligheten av nødvendig informasjon om
aktuelle verdier. For eksempel lokasjon og utbredelse
i politidistriktet.9
 Analysens detaljeringsgrad og dybde. En ROS-analyse
for miljøkriminalitet favner over et bredt saksfelt som
gir begrenset rom til å gå i dybden.
Gitt politiets særskilte rolle og fullmakt til å håndtere
trusler, bør analysen ha et spesielt fokus på farekilder eller
trusler.
Politidistriktet må årlig vurdere analysens aktualitet
og relevans sett opp i mot eventuelle endringer
i risikobildet.

9

Eksempler på tilgjengelig informasjon er søkbare databaser med
stedfestet informasjon, som Artsdatabanken for artsobservasjoner,
og kulturminnedatabasen Askeladden.
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3.1 ROS-metodikken i fem trinn
Veilederen deler opp ROS-analysearbeidet i fem
trinn som vist i figur 2. Hvert analysetrinn bidrar
til å avgrense hva som skal omfattes av analysen.

Figur 2 Trinnene i ROS-analysen

1.
Verdikartlegging
og vurdering

2.
Identifisering av
trusselaktører

3.
Identifisering av
uønskede hendelser

4.
Vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens

1.

Identifisering og prioritering av verdier (gjenstander,
områder, arter, objekter) i politidistriktet, for de fem
miljøkriminalitetskategoriene.

2.

Identifisering og prioritering av trusselaktører som
kan true prioriterte verdier idenatifisert i trinn 1.

3.

Identifisering av uønskede hendelser som kan oppstå,
 v verdier og tilhørende trusler kartlagt
som følge a
i de to foregående trinn.

4.

Vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser
inntreffer, og konsekvensene som vil følge dersom
de inntreffer.

5.

Beslutte strategier for risikohåndtering og
implementering av risikoreduserende tiltak.

5.
Risikohåndtering

Gjennomføring av ROS-analyser

3.1.1

Trinn 1 Verdikartlegging og vurdering

1.
Verdikartlegging
og vurdering

2.
Identifisering av
trusselaktører

3.
Identifisering av
uønskede hendelser

4.
Vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens

5.
Risikohåndtering

I dette trinnet skal arbeidsgruppen kartlegge og vurdere
verdier i politidistriktet som kan være utsatt for miljøkriminalitet. De fem miljøkriminalitetskategoriene favner
et bredt spekter av verdier. Som et hjelpemiddel er det
utarbeidet en sjekkliste for verdi- og sårbarhetsvurderinger
i vedlegg 2. Tabell 1 viser eksempler på verdikartlegging
for natur- og faunakriminalitetskategorien. Avgrensninger
som tas i verdikartleggingen må være fundert på et best
mulig faglig grunnlag, slik at kritiske verdier ikke blir
utelatt fra ROS-analysen.

Tabell 1 Verdikartlegging
Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Natur- og
fauakriminalitet

Verneområder

–
–
–
–
–

Flor og fauna

– Viltlevende: landpattedyr,
fugler, amfibier og krypdyr. (Eksempel på utsatte
verdier: ulv, bjørn, jerv,
gaupe, Kongeørn)
– Viltlevende marine
ressurser
– Plantehelse

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Nasjonalpark
Landskapsvernområder
Naturreservat
Biotopvernområder
Marine vernområder

Det foreligger en rekke offentlige rapporter, registre
og databaser fra sektormyndigheter, tilsynsorgan og
forskningsmiljøer, som kan være til stor hjelp i verdikartleggingen. Vedlegg 1 inneholder en sjekkliste for
informasjonsinnhenting.

Resultat
Identifiserte verdier innenfor hver miljøkriminalitetskategori rangeres ut fra en vurdering av konsekvensene
av uønskede handlinger. Konsekvensmatrisen i tabell 2
(se neste side) benyttes som et hjelpemiddel
i verdivurderingen.

Anvendelse
De prioriterte verdiene benyttes som
grunnlag i etterfølgende analysetrinn.
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Tabell 2 Konsekvensmatrise
Konsekvensklasse

Liv/helse

Miljø (flora, fauna)

Kostnader i kroner

Kulturell betydning

4 Svært store

- Flere omkommer
- Alvorlige
langtidsskader

Skade eller tap av verdi gir
langtidsskader, eller uopprettelig
skade. Nasjonal betydning

Kvalitativ vurdering. (f.eks. lokal
verdi, regional verdi, nasjonal verdi)

3 Store

Omfattende skade
eller sykdom

Skade eller tap av verdi har stor
betydning. Lang varighet og stor
geografisk utbredelse/betydning

Kvalitativ vurdering. (f.eks. lokal
verdi, regional verdi, nasjonal verdi)

2 Middels

Få blir rammet

Skade eller tap av verdi har
moderat betydning. Moderat
varighet og stor geografisk
utbredelse/betydning

Kvalitativ vurdering. (f.eks. lokal
verdi, regional verdi, nasjonal verdi)

1 Små

Mindre personskade

Skade eller tap av verdi har
begrenset betydning. F.eks.
begrenset varighet og stor
geografisk utbredelse/
betydning

Kvalitativ vurdering. (f.eks. lokal
verdi, regional verdi, nasjonal verdi)

Konsekvens
vurdering

Gjennomføring av ROS-analyser
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3.1.2 Trinn 2 Identifisering av trusselaktører

1.
Verdikartlegging
og vurdering

2.
Identifisering av
trusselaktører

3.
Identifisering av
uønskede hendelser

I dette trinnet skal trusselaktører som kan ramme verdiene
som ble identifisert i verdivurderingen, identifiseres. En
trussel kan defineres som ethvert forhold eller enhver
enhet med potensial til å forårsake en uønsket hendelse.
Det skilles mellom tilsiktede uønskede handlinger, som er
handlinger som utføres med vilje, og utilsiktede uønskede
handlinger, som kan oppstå som følge av ulykker, svikt,
uvitenhet og lignende.
For tilsiktede uønskede hendelser kan det være
hensiktsmessig å vurdere trusselaktørene ut fra deres
kapasitet og intensjon. Trusselaktører kan være en person,
gruppe av personer, eller en bedrift. Relevante spørsmål
for å vurdere trusselaktører er: 10
 Historikk: Finnes det trusselaktører som tidligere har
gjennomført eller truet med å utføre en handling?

4.
Vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens

5.
Risikohåndtering

informasjonsbehovet vil derfor variere mellom politidistrikter.11 Tabell 3 viser eksempler på trusselaktører.

Anvendelse
Resultatene fra verdivurderingen og identifiseringen
av trusselaktørene ses i sammenheng, og gir grunnlag
for å prioritere hvilke verdier som skal tas med videre i
ROS-analysen. For eksempel kan en verdi som verdivurderingen (trinn 1) tillegges lav betydning, likevel få stor
betydning dersom trusselnivået er høyt og fører til høy
hyppighet eller stor utbredelse av en uønsket hendelse.
Ved å se verdivurderingen og trusselvurderingen i
sammenheng, skal slike tilfeller fanges opp. Det er viktig
at ressursinnsatsen i de resterende analysetrinnene
konsentreres mot prioriterte risikoer og sårbarheter hvor
behovet for kriminalitetsbekjempende tiltak vurderes å
være størst.

 Tilstedeværelse: Finnes det trusselaktører i området
eller regionen?
 Intensjon: Hvilke intensjoner har trusselaktøren?
Økonomisk motiv eller annet?
 Kapasitet: Har trusselaktørene ressurser og kunnskap
til å gjennomføre en handling?
 Målvalg: Har trusselaktørene valgt ut aktuelle verdier
som et mål, direkte eller indirekte?
Vurderinger av trusler og trusselaktører er beheftet med
stor usikkerhet, ikke minst fordi man har med beregnende
individer å gjøre. Trusselvurderinger må derfor tolkes og
anvendes med varsomhet.
Til kartlegging av trusselaktører kan relevante kilder
være informasjon fra politiets egne registre og etterretningsprodukter, eller analyseprodukter fra relevante
sektormyndigheter og tilsynsorgan. Problemstillinger
og hypoteser avgjør hva som er relevante kilder, og

10

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets
sikkerhetstjeneste (2015).

11

Se også Etterretningsdoktrine for politiet (2014),
kapittel om informasjonsinnhenting.
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Tabell 3 Identifisering av trusselaktører
Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Natur- og
fauakriminalitet

Verneområder

–
–
–
–
–

Nasjonalpark
Landskapsvernområder
Naturreservat
Biotopvernområder
Marine vernområder

– Utbygger
– Entreprenør
– Tidl. grunneier

Flor og fauna

– Viltlevende: landpattedyr,
fugler, amfibier og krypdyr. (Eksempel på utsatte
verdier: ulv, bjørn, jerv,
gaupe, Kongeørn)
– Viltlevende marine
ressurser
– Plantehelse

– Motstandere/
aksjonsgrupper
mot rovvilt
– Fremmede
organismer
– Jegere

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Gjennomføring av ROS-analyser

3.1.3 Trinn 3 Identifisering av uønskede hendelser

1.
Verdikartlegging
og vurdering

2.
Identifisering av
trusselaktører

3.
Identifisering av
uønskede hendelser

4.
Vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens

5.
Risikohåndtering

Med utgangspunkt i trusselanalysen skal man
i dette trinnet vurdere hvilke uønskede hendelser
eller handlinger trusselaktørene identifisert i trinn 2,
kan utløse eller utføre. Verdier med få eller svake
proaktive og reaktive barrierer har høy sårbarhet.
Tabell 4 viser eksempler på uønskede hendelser
innenfor natur- og faunakriminalitet.

Resultat
Det skal utarbeides en liste over mulige uønskede
hendelser eller scenarier.

Anvendelse
De uønskede hendelsene rangeres på bakgrunn av
en vurdering av sannsynlighet og konsekvens i neste
analysetrinn.

Tabell 4 Identifisering av uønskede hendelser og handlinger
Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Natur- og
fauakriminalitet

Verneområder

–
–
–
–
–

Nasjonalpark
Landskapsvernområder
Naturreservat
Biotopvernområder
Marine vernområder

– Utbygger
– Entreprenør
– Tidl. grunneier

–
–
–
–
–

Ulovlig ferdsel
Plukking av fredede plantearter
Ulovlige veier, bygg, eller anlegg
Motorferdseli utmark (ulovlig kjøring)
Forstyrrelse av reir- og bo

Flor og fauna

– Viltlevende: landpattedyr,
fugler, amfibier og krypdyr. (Eksempel på utsatte
verdier: ulv, bjørn, jerv,
gaupe, Kongeørn)
– Viltlevende marine
ressurser
– Plantehelse

– Motstandere/
aksjonsgrupper
mot rovvilt
– Fremmede
organismer
– Jegere

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ulovlig jakt, fangst, fiske, innsamling
Brudd på jakttidsrammene
Brudd på bestemmelser om fiske og fiskeperioder
Skadefelling
Innsamling av sjeldne arter
Underslag og heleri av vilt som tilhører Viltfondet
Motorferdsel i utmark (ulovlig kjøring)
Omport og eksport av arter fra CITES-liste I-III
Ulovlig innførsel og ulovlig utsetting av levende
eller levedyktige organismer i miljøet
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3.1.4 Trinn 4 Vurdering av sannsynlighet
og konsekvens

1.
Verdikartlegging
og vurdering

2.
Identifisering av
trusselaktører

3.
Identifisering av
uønskede hendelser

I dette trinnet gjennomføres en samlet vurdering av
sannsynlighet og konsekvens knyttet til de uønskede
hendelsene som ble identifisert i foregående trinn.
Sannsynlighet kan forstås og vurderes på to måter:
 Statistisk eller frekvensbasert sannsynlighet.
Kvantitativ tilnærming.
 Kunnskapsbasert sannsynlighet.
Kvalitativ vurdering av sannsynlighet.
For tilsiktede uønskede hendelser bør en kunnskapsbasert
sannsynlighet legges til grunn, da usikkerheten til
statistisk sannsynlighet blir for stor. Dels på grunn
av ofte manglende data, og dels ved at man har med
beregnende individer å gjøre. For enkelte ulykker, hvor
det foreligger tilstrekkelig data, kan imidlertid statistisk
sannsynlighet supplere en kvalitativ sannsynlighetsvurdering. I konsekvensvurderingen bør konsekvensene
i størst mulig grad beskrives som konkrete observerbare
størrelser som det er lett for brukerne av analyserapporten
å forstå, slik som antall, omfang, og varighet.

4.
Vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens

5.
Risikohåndtering

For å kunne sammenlikne og rangere mellom uønskede
hendelser med vidt forskjellige skadevirkninger og
konsekvenser, skal hendelsene vurderes ut i fra de fire
konsekvensklassene som fremgikk av tabell 2. Uønskede
hendelser rangeres på bakgrunn av en samlet vurdering av
alle konsekvensklassene i tabell 6.

Anvendelse
På bakgrunn av sannsynlighets- og konsekvensvurderingen, skal prioriterte risiko og sårbarheter
visualiseres i en risikomatrise, se figur 3.
Det minnes om at risikomatrisen kun er å anse som et
presentasjonsverktøy. Det anbefales at beslutningstakere
setter seg inn i hele risikovurderingen inkludert de
forutsetninger, antakelser, vurderinger og usikkerheter
som ligger bak.13

Resultat
Prioriterte risikoer følges opp i risikohåndteringen.

Resultat
De uønskede hendelsene som ble kartlagt i foregående
trinn, skal rangeres ut fra sannsynligheten for at de
vil inntreffe og konsekvensene som følger dersom
hendelsen inntreffer. Graden av sannsynlighet vurderes
ved hjelp av tabell 512 , mens konsekvenser vurderes
ved hjelp av konsekvensmatrisen i tabell 2. Usikkerhet
knyttet til vurderingene, eksempelvis mangelfulle data,
skjønnsmessige betraktninger, antagelser og forutsetninger, beskrives. Usikkerhetsbeskrivelser er viktig
for at beslutningstaker/ledergruppen skal kunne ettergå
og vurdere valgene, antagelsene og forutsetningene
som ligger bak risikovurderingene. For beskrivelser av
usikkerhet knyttet til kilder og informasjon, vises det til
evalueringssystemet i Etterretningsdoktrine for politiet
(2014).

12

Se nærmere omtale av sannsynlighetsgrader i Etterretningsdoktrine
for politiet (2014).

Tabell 5 Sannsynlighetsgrader
Prosent
5 Meget sannsynlig

> 90 %

4 Sannsynlig

60-90

3 Like sannsynlig som usannsynlig 40-60
2 Lite sannsynlig

10-40

1 Usannsynlig

< 10

13

Forsvarets forskningsinstitutt (2015).

Usikkerhet
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Tabell 6 Samlet konsekvensvurdering
Uønsket
hendelse

Liv/
helse

Miljø
(flora,
fauna)

Kostnader i kroner

Kulturell
betydning

Samlet
vurdering

Begrunnelse

Eksempel:
Ulovlig motorferdsel

0 (ikke
relevant)

Middels

0 (ikke
relevant)

Små

Moderat

Moderat skade på flora. Lokalt
forekommende.

Eksempel:
Forurensning i
drikke-vannskilde

Store

Små

Middels

0 (ikke
relevant)

Stor

Risiko for liv og helse og økonomi.
Reaktive barrierer reduserer samlet
konsekvensvurdering fra kritisk til
stor (renseanlegg, varslingssystem, reservevannforsyning)

Figur 3 Risikomatrise og risikoskala
Kritisk

Svært høy

Høy
Moderat

Høy

Lav

Middels

Sannsynlighet

Lav

Lav

Konsekvens

Moderat

Alvorlig

Svært
alvorlig

Usikkerhet
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3.1.5 Trinn 5 Risikohåndtering

1.
Verdikartlegging
og vurdering

2.
Identifisering av
trusselaktører

3.
Identifisering av
uønskede hendelser

Hovedhensikten med en ROS-analyse er å identifisere og
vurdere behov for risikoreduserende tiltak. Vurderingene
bør hensynta risikoreduserende tiltak som allerede er
iverksatt. Dette for å vurdere om det er behov for å justere
på eksisterende tiltak, eller om det er behov for å iverksette
ytterligere tiltak.
Risikoreduserende tiltak kan ha en proaktiv effekt og virke
sannsynlighetsreduserende (forebyggende), eller de kan
ha en reaktiv effekt og virke konsekvensreduserende.
Iverksettelse av nye risikoreduserende tiltak innebærer
enten at ressursbruken øker, eller at ressurser må
omdisponeres fra andre områder. For å sikre en mest
mulig effektiv bruk av begrensede ressurser, bør
kost-nytte vurderinger inngå som en del av beslutningsgrunnlaget når ulike tiltak rangeres og prioriteres. Enkelte
risikofaktorer kan imidlertid ha så store konsekvenser
at kost-nytte vurderingsperspektivet må balanseres med
føre-var og forsiktighetsprinsipper.

4.
Vurdering av
sannsynlighet
og konsekvens

5.
Risikohåndtering

Det er viktig at ulike risikoreduserende tiltak vektes mot
hverandre.Dersom man skal «håndtere alt», foregår det
i praksis ingen prioritering, og ROS-analysens styringspotensial reduseres. Jo grundigere risikoen og tiltaket
redegjøres for, jo enklere blir det for ledergruppen å
beslutte og implementere tiltakene. Ledergruppen
beslutter hvilke tiltak som skal iverksettes, med tilhørende
ansvarsfordeling, frister for gjennomføring, og eventuelle
oppfølgingsaktiviteter.
Ledergruppen bør sette seg inn i hele risikovurderingen
inkludert forutsetninger, antakelser, vurderinger
og usikkerheter, og ikke bare nøye seg med å se på
risikomatrisen.

Vedlegg

4 VEDLEGG
4.1 Vedlegg 1. Sjekkliste for informasjonsinnhenting
Liste over relevante sektormyndigheter og fagressurser. Listen er ikke uttømmende.

Natur- og faunakriminalitet

Forurensingskriminalitet

 Miljødirektoratet
 Norges Vassdrags- og energidirektorat
 Fiskeridirektoratet
 Tollvesenet (ulovlig handel med
truede dyrearter/CITES)
 Statens naturoppsyn
 Fylkesmannens miljøvernavdeling
 Kommuner

 Toll og avgiftsdirektoratet
(avfallshåndtering/tillatelser)
 Miljødirektoratet
 Kystverket (ansvar for tiltak ved akutt
forurensing både på land og i sjø)
 Statens strålevern (naturlig og kunstig
stråling i miljø og yrkesliv)
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(forskrifter om tankanlegg, håndtering
av bensindamp, storulykkeforskriften)
 Fylkesmannens miljøvernavdeling
 Lokal forurensningsmyndighet:
Kommune/brannvesen

Nettsider: Miljostatus.no, Miljokommune.no,
Fylkesmannen.no, Miljødirektoratet.no,
Fiskeridirektoratet.no, Artsdatabanken.no
Andre kilder og relevant litteratur:
Miljøkrim, ØKOKRIMs tidsskrift for miljøkriminalitet
http://www.okokrim.no/miljokrim

Dyrekriminalitet
 Mattilsynet

Nettsider: Miljodirektoratet.no,
Miljokommune.no, Miljostatus.no
Andre kilder og relevant litteratur:
Miljøkrim, ØKOKRIMs tidsskrift for miljøkriminalitet
http://www.okokrim.no/miljokrim

Kunst og kulturminnekriminalitet
Nettsider: Mattilsynet.no, Miljokommune.no, Miljostatus.no
Andre kilder og relevant litteratur:
 Miljøkrim, ØKOKRIMs tidsskrift for miljøkriminalitet
http://www.okokrim.no/miljokrim
 Politiets KO:DE: Temaside om dyrekriminalitet
 Miljøorganisasjoner og interesserorganisasjoner:
› jakt og fiskeforeninger, ornitologisk
		 forening, elveeierlag
 Lokale oppsyn
 Forskningsinstitusjoner/universiteter og høgskoler
 Museer
 Finn.no (omsetningssted)

 Toll- og avgiftsdirektoratet
(handel med kulturminner over landegrenser)
 Sametinget (samiske kulturminner)
 Riksantikvaren
 Fylkeskommunen (også marine kulturminner)
 Kommuner
Nettsider: Miljostatus.no, Miljokommune.no,
Riksantikvaren.no, Databasen Askeladden
(kulturminnesøk.no), Kirkebyggdatabasen.no
Andre kilder og relevant litteratur:
Miljøkrim, ØKOKRIMs tidsskrift for miljøkriminalitet
http://www.okokrim.no/miljokrim
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ØKOKRIMs skriftserie nr.12: Kulturminner: lov
forvaltning, håndhevelse, (red. Jørn Holme),
2 utg. Oslo 2005.
Politiets KO:DE: Temaside om kunst og kulturminner

Arbeidsmiljøkriminalitet
 Arbeidstilsynet
 Petroleumstilsynet (oljevirksomhet
offshore og landanlegg)
 Sjøfartsdirektoratet
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nettsider: Arbeidstilsynet.no
Andre kilder og relevant litteratur:
Miljøkrim, ØKOKRIMs tidsskrift for miljøkriminalitet
http://www.okokrim.no/miljokrim
ØKOKRIMs skriftserie nr. 19: Arbeidsmiljøkriminalitet
(ved Rune Bård Hansen), Oslo 2010
Politiets KO:DE: Temaside om arbeidsulykker
og arbeidsmarkedskriminalitet

Vedlegg

4.2 Vedlegg 2. Sjekkliste for verdi- og sårbarhetsvurdering
Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Natur- og
fauakriminalitet

Verneområder

–
–
–
–
–

Nasjonalpark
Landskapsvernområder
Naturreservat
Biotopvernområder
Marine verneområder

– Utbygger
– Entreprenør
– Tidl. grunneier

–
–
–
–
–

Ulovlig ferdsel
Plukking av fredede plantearter
Ulovlige veier, bygg, eller anlegg
Motorferdseli utmark (ulovlig kjøring)
Forstyrrelse av reir- og bo

Flor og fauna

– Viltlevende: landpattedyr,
fugler, amfibier og krypdyr.
(Eksempel på utsatte
verdier: ulv, bjørn, jerv,
gaupe, Kongeørn)
– Viltlevende marine
ressurser
– Plantehelse

– Motstandere/
aksjonsgrupper
mot rovvilt
– Fremmede
organismer
– Jegere

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ulovlig jakt, fangst, fiske, innsamling
Brudd på jakttidsrammene
Brudd på bestemmelser om fiske og fiskeperioder
Skadefelling
Innsamling av sjeldne arter
Underslag og heleri av vilt som tilhører Viltfondet
Motorferdsel i utmark (ulovlig kjøring)
Omport og eksport av arter fra CITES-liste I-III
Ulovlig innførsel . og ulovlig utsetting av levende
eller levedyktige organismer i miljøet

Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Dyrekriminalitet

Dyrehold

– Produksjonsdyr

– Næringsaktør

› Terrestrisk (landbasert)
		produksjon

– Motstandere/
aksjonister

–
–
–
–
–

› Marin produksjon

Kjæledyr

Hobbydyr, eksotiske dyr

– Smittestoffer,
smittsom dyre
sykdom

Ulovlig ferdsel
Plukking av fredede plantearter
Ulovlige veier, bygg, eller anlegg
Motorferdseli utmark (ulovlig kjøring)
Forstyrrelse av reir- og bo

– Uskikket eiere,
vold og omsorgssvikt

– Seksuelle overgrep mot dyr
– Vold mot dyr
– Vanskjøtsel

– Privatperson

– Ulovlig import av dyr

– Næringsaktør
Vilt

Jakt, fangst, fiske

– Hundeeiere

– Inhuman jakt

– Utøvere av enkelte 		
fritidsaktiviteter, f.eks
klatrere, turgåere

– Krypskyting

– Jegere

– Brudd på jakttidsrammene
– Løshunder forstyrrer/jager vilt
– Stor menneskelig aktivitet som forstyrrer
for eksempel rein i kalvingsområder
– Påkjørsler
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Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Kunst og kulturminnekriminalitet

Kulturminner

Faste kulturminner

Aktører med: Økonomisk
vinningsmotiv, uvitenhet,
samlerinteresse, idealistisk motiv

– Ødeleggelse/ skade av automatisk
fredet kulturminne
– Ødeleggelse av forskriftsfredet kulturminne
– Ødeleggelse av vedtaksfredet eller
midlertidig kulturminne

Løse kulturminner

Aktører med: Økonomisk
vinningsmotiv, uvitenhet,
samlerinteresse, idealistisk motiv

– Ødeleggelse, tyveri, ulovlig omsetning av f.eks.
bildende kunst (malerier, trykk tegninger mv.),
skulpturer, arkeologiske objekter, mynter
– Ulovlig ut- og innførsel av kulturminner
(grensepassering)
– Utførsel av kunst og kulturminnegjenstander
fra før 1950 krever tillatelse
– Ulovlig innførsel av kulturminnegjenstander

Kulturminner under vann

Kunst

Bildende kunst

Skulpturer

Aktører med: Økonomisk
vinningsmotiv, uvitenhet,
samlerinteresse, idealistisk motiv

– Vrakplyndring

Aktører med: Økonomisk
vinningsmotiv, uvitenhet,
samlerinteresse, idealistisk motiv

– Falsk kunst:

Aktører med: Økonomisk
vinningsmotiv, uvitenhet,
samlerinteresse, idealistisk motiv

– Ødeleggelser/skade ved næringsvirksomhet
som byggevirksomhet, masseuttak, fiske

› Kunstnerisk tyveri og således krenkelse
		 av opphavsrett/åndsverkslov
› Kjøpere bedras, evt. er helere
› Tyveri og omsetning:
– Tyveri, bedrageri, heleri
› Tap av nasjonale kulturskatter
– Utpressing

Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Forurensningskriminalitet

Liv og helse

– Vann

– Næringsaktør

– Grunn

– Entreprenør

– Planlagte ulovlige utslipp og akutte utslipp
(vann, grunn, luft)
– Ulovlig innførsel og omsetning av farlige produkter 		
(kjemikalier og helsefarlige næringsmidler)
– Ulovlig import/eksport av avfall
– Mangler ved bedrifters internkontrollsystem
og sikkerhetsforanstaltninger
– Ulovlig dumping eller nedgraving av avfall
– Ulovlig håndtering av avfall

– Luft

– Innleid arbeidskraft
– Underleverandører
– Privatperson

Flora og fauna

Forurensning av
– Vann

– Næringsaktør

– Landbruksforurensning (f.eks. gjødsel og silosaft)

– Entreprenør

– Ulovlig dumping eller nedgraving av avfall

– Grunn

– Innleid arbeidskraft

– Ulovlig håndtering av avfall

– Luft

– Underleverandører
– Privatperson

Vedlegg

Miljøkrimkatgori

Verdier, hovedkategorier

Verdier, underkategorier

Trusselaktører

Identifisering av uønskede
hendelser og handlinger

Arbeidsmiljøkriminalitet

Liv og helse

Fysisk arbeidsmiljø

– Næringsaktør

–
–
–
–

– Arbeidsgiver
– Underleverandør

Samfunn

Psykososialt arbeidsmiljø

– Arbeidsgiver

Likebehandling

– Arbeidsgiver

Ulykker som fører til død eller personskade
Feil ved utstyr og maskiner
Mangler ved bedriftens internkontrollsystem
Sosial dumping

– Ulovlig overtid
– Diskriminering
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