
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              
              
              
              
              
              
              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅRSSTATISTIKK 
2018 

 

 

TROMS POLITIDISTRIKT 
 

 



2 
 

Innhold 
 
 

1. Innledning 3 

1.1 Sammendrag 4 

2. Kriminalitetsutvikling 5 

2.1. Generell utvikling 5 

2.2 Vinningslovbrudd 8 

2.3 Økonomiske lovbrudd 8 

2.4 Voldslovbrudd 9 

2.5 Seksuallovbrudd 10 

2.6 Narkotikalovbrudd 12 

2.7 Trafikklovbrudd 12 

2.8 Miljølovbrudd 13 

3. Straffesaksbehandling 13 

 



3 
 

1. Innledning 

 

Rapporten presenterer statistikk over anmeldte lovbrudd, kriminalitetsutvikling og 

straffesaksbehandling for 2018 sammenlignet med 2017, og den siste femårsperioden (2014-

2018). I sammenligningene som gjøres mot siste femårsperiode, er det beregnet et gjennomsnitt. 

Ettersom det også er gjort noen sammenligninger opp mot landsgjennomsnittet, er 

undersøkelsessakene trukket ut av statistikkgrunnlaget, i likhet med praksisen til Politidirektoratet.  

 

I forbindelse med regjeringens politireform har det vært vesentlige strukturendringer i politiet. En 

av disse endringene er at politidistriktene har blitt større, 27 politidistrikter er omgjort til 12 i ny 

reform. Troms politidistrikt er utvidet til å omfavne hele Troms fylke, med unntak av Gratangen 

kommune (se kart). Dermed har vårt politidistrikt gått fra å bestå av 17 kommuner til nå 23 

kommuner. Politidistriktet inndeles i totalt 10 tjenestesteder med 5 hovedseter; Tromsø, Harstad, 

Setermoen, Finnsnes og Storslett. I en overgangsperiode fungerer Andselv som hovedsete i Midt-

Troms. 

 

 

 
Straffesaker opprettet før 01.06.17 i de 6 "nye" kommunene er overtatt av Troms pd. som eier 

der sakene ikke var avgjort på overtagelsestidspunktet. Dette utgjør flertallet av anmeldelsene i 

disse kommunene de første 5 måneder av 2017.  

 

Utvidelsen av politidistriktet gjør at sammenligningsgrunnlaget fra tidligere år får mindre validitet. 

Våre prognoser basert på erfaringstall fra tidligere år tilså at utvidelsen av politidistriktet i seg selv 

vil innebære en økning i antall straffesaker med 13–15 %. 
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Kriminalitetsutviklingen beskrives gjennom anmeldte straffbare forhold som har gjerningssted i 

Troms politidistrikt. Statistikken er basert på politiets straffesaksregister, STRASAK1, og 

omhandler kun kriminalitet som er anmeldt, og dermed kjent for politiet. Antall anmeldelser 

påvirkes av faktorer som publikums anmeldelsesvillighet, type lovbrudd, oppdagelsesrisiko, 

politiets kontrollvirksomhet, prioriteringer og registreringsrutiner.  

 

1. oktober 2015 trådte ny straffelov (2005) i kraft. Statistikken representerer i all hovedsak 

lovbrudd begått etter ny straffelov, men også lovbrudd etter gammel straffelov (1902) er med og 

preger kriminalitetstallene. I straffeloven av 2005 skilles det ikke mellom forseelser og forbrytelser og 

således vil lovovertredelser omtales som lovbrudd. 

 

Med ny straffelov har enkelte lovbrudd fått endret hvilken kategori/kriminalitetstype de hører inn 

under: Underslag, som tidligere var kategorisert som vinningslovbrudd, blir nå regnet som økonomiske 

lovbrudd. Bedrageri, som tidligere var kategorisert som økonomiske lovbrudd, blir nå regnet som 

vinningslovbrudd. Slike endringer i kategoriseringen av lovbrudd, får også betydning når 

lovbruddene settes opp i sammenligningstabeller fra tidligere år, fordi grunnlaget ikke lenger er 

likt der hvor slike endringer er foretatt. 

 

1.1 Sammendrag 

Det ble registrert 8931 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i 2018. Dette er en 

økning på 523 saker, sammenlignet med 2017. Dette kan delvis forklares med utvidelsen av 

politidistriktet som skjedde 1.5.2017.  

 

Oppklaringsprosenten var 67,9 i 2018, en økning på 6,4 prosentpoeng fra 2017. På landsbasis var 

oppklaringsprosenten 52,3 i 2018.  

 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for politidistriktet var 87 dager i 2018, mot 83 dager i 2017.  

 

Antall anmeldte vinningslovbrudd i politidistriktet for 2018 var 1833 saker. Dette representerer ca. 

20 prosent av alle registrerte lovbrudd. Sammenlignet med landsgjennomsnittet hvor 

vinningslovbrudd utgjorde 31 prosent i 2018, har denne kriminalitetstypen, over år, utgjort en 

betydelig mindre andel i Troms.  

 

Totalt ble det registrert 1383 narkotikalovbrudd i politidistriktet i 2018.. Dette er en økning i antall 

saker på ca. 21,6 prosent i forhold til året før, og 49,4 prosent når dette sammenlignes med 

gjennomsnittet tilbake til 2014.    

 

Det ble i 2018 registrert 81 anmeldelser for voldtekt. Dette er en økning på 23 saker sammenlignet 

med året før.  

 

Troms politidistrikt hadde ingen drapssaker i 2018. 

 

 

                                                   
1 Strasak er et ”levende” register. Etter hvert som det samles inn mer informasjon i den enkelte sak kan lovbruddets status endres og tallgrunnlaget 
blir justert. Avvik fra statistikken kan derfor forekomme i analyser som har et senere tidspunkt for Strasak uttrekk.  
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2. Kriminalitetsutvikling 

2.1. Generell utvikling 

Det ble registrert totalt 8931 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i 2018. Dette er 

en økning på 6,2 prosent sammenlignet med 2017, og 22,3 prosent i ett femårsperspektiv. De 

seks nye kommunene i politidistriktet er hovedforklaringen på økningen i antall saker.  

 

Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det andelen av vinningssaker som ennå utgjør den 

største forskjellen i forhold til Troms politidistrikt. I Troms utgjorde disse sakene til sammen ca. 

20 prosent i 2018, mens de for landsgjennomsnittet utgjorde 31 prosent. Imidlertid har denne 

forskjellen redusert seg merkbart de siste årene fra å være 14 prosentpoeng i 2015 til 11 

prosentpoeng i 2018. Når en ser vinningssakene i forhold til innbyggertall har utviklingen samme 

tendens med at forskjellene har blitt mindre.  

 

Figur 1 og 2 viser saksfordelingen i Troms politidistrikt og for hele landet. Figur 3 viser 

saksfordelingen pr. 1000 innbygger i Troms politidistrikt og for hele landet, mens figur 4 viser 

saksfordelingen mellom de ulike geografiske driftsenhetene i Troms politidistrikt.  

 

 

Fig. 1       Fig. 2 

 

       
 

Fig. 3 

 
 

Fig. 4 
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       Anmeldte lovbrudd i Troms politidistrikt - Kriminalitetstyper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-
2018 

Endr.% 
2014-
2018 

Økonomi 213 236 367 495 579 17,0%  76,7%  

Vinning 2211 1678 1756 2032 1833 -9,8%  -4,5%  

Vold 684 718 787 914 1048 14,7%  35,1%  

Sedelighet 158 202 285 242 340 40,5%  53,3%  

Narkotika 897 901 767 1137 1383 21,6%  49,4%  

Skadeverk 238 256 288 374 407 8,8%  40,8%  

Miljø 82 145 165 160 130 -18,8%  -5,8%  

Arbeidsmiljø 16 12 26 34 36 5,9%  63,6%  

Trafikk 1553 1369 1642 1892 1934 2,2%  19,8%  

Annen 1138 1126 896 1128 1241 10,0%  15,8%  

Totalt 7190 6643 6979 8408 8931 6,2%  22,3%  

Kilde: Jus 066      

        

 

Troms politidistrikt hadde en økning i antall anmeldte lovbrudd på 523 saker i 2018 

sammenlignet med 2017. Til sammen 8931 anmeldelser ble registrert.  

 

Vinningslovbruddene i Troms politidistrikt hadde en nedgang på 199 saker fra 2017 til 2018. Sett i en 

femårsperiode er dette en nedgang på 4,5 prosent. Vinningslovbruddene utgjorde ca. 20 prosent av 

det totale antall lovbrudd i 2018, noe som betyr at disse lovbruddene fortsatt utgjør den nest 

største sakskategorien.  

 

Trafikksakene er den største sakskategorien og utgjør ca. 22 prosent av den totale saksporteføljen 

for Troms politidistrikt. Disse sakene har økt med 2,2 prosent siste året og med 19,8 prosent i 

femårsperioden.  
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Kategorien voldslovbrudd har økt med 14,7 prosent i forhold til 2017. Sammenlignet med tall på 

landsbasis har Troms politidistrikt 2 prosent høyere andel voldslovbrudd, jfr. figur 1 og 2, men sett i 

forhold til innbyggertall ligger Troms noe under landsgjennomsnittet, jfr. figur 3.  

 

Antall narkotikalovbrudd har gått opp med 246 saker sammenlignet med 2017. Endringen utgjør 

21,6 prosent, og ser vi dette i et femårsløp tilsvarer dette en økning på 49,4 prosent.  

 

Sedelighetssakene har økt med 98 saker siste året. Dette tilsvarer en økning på 40,5 prosent, mens 

det i et femårsperspektiv er en økning på 53,3 prosent.  

 

For økonomiske lovbrudd har det vært en økning på 84 saker i 2018 sammenlignet med 2017.  

 

Lovbrudd fordelt på gjerningskommune 

  2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 
Endr % 

2016-2018 

Tromsø 4259 4499 4675 3,9 % 6,8 % 

Harstad  1125 1148 1279 11,4 % 12,5 % 

Lenvik 625 683 551 -19,3 % -15,7 % 

Målselv 348 457 332 -27,4 % -17,5 % 

Balsfjord 384 360 308 -14,4 % -17,2 % 

Bardu 237 253 217 -14,2 % -11,4 % 

Nordreisa 234 208 256 23,1 % 15,8 % 

Storfjord 168 179 184 2,8 % 6,1 % 

Sørreisa 81 108 129 19,4 % 36,5 % 

Kåfjord 101 98 91 -7,1 % -8,5 % 

Lyngen 144 94 102 8,5 % -14,3 % 

Skånland  86 125 103 -17,6 % -2,4 % 

Tranøy 59 78 44 -43,6 % -35,8 % 

Kvæfjord 126  102 74 -27,5 % -35,1 % 

Kvænangen 72 73 103 41,1 % 42,1 % 

Skjervøy 124 73 50 -31,5 % -49,2 % 

Salangen  90 112 118 5,4 % 16,8 % 

Karlsøy 51 62 49 -21,0 % -13,3 % 

Ibestad  44 56 56 0,0 % 12,0 % 

Berg 10 33 16 -51,5 % -25,6 % 

Dyrøy 21 30 29 -3,3 % 13,7 % 

Torsken 29 28 28 0,0 % -1,8 % 

Lavangen  38 38 36 -5,3 % -5,3 % 

Annen 28 52 81 55,8 % 102,5 % 
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2.2 Vinningslovbrudd 

Anmeldte vinningslovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 
Endr.% 

2014-2018 

Vinningslovbrudd totalt 2211 1678 1756 2032 1833 -9,8%  -4,5%  

                

Tyveri (simpelt, 
naskeri) totalt 

1383 1153 1404 1702 1547 -9,1%  9,7%  

Fra bolig, bod, garasje 94 98 146 261 152 -41,8%  1,5%  

Fra bil, kjøretøy/-fartøy 66 33 65 108 96 -11,1%  41,2%  

Av sykkel 293 199 246 309 241 -22,0%  -7,9%  

                

Grove tyveri totalt 352 134 150 119 84 -29,4%  -55,5%  

Fra bolig, bod, garasje 57 30 51 56 53 -5,4%  9,3%  

Fra bil, kjøretøy/-fartøy 82 17 20 23 9 -60,9%  -74,6%  

                

Brukstyveri 
motorkjøretøy 

87 56 68 73 81 11,0%  14,1%  

                

Ran / utpressing totalt 6 6 12 6 12 100,0%  60,0%  
Kilde: Jus 063/066 

 

Det ble registrert 1833 vinningslovbrudd i 2018. Dette er en nedgang på 9,8 prosent siste året og en 

nedgang på 4,5 prosent i løpet av en femårs periode.  

 

Antallet mindre tyverier har hatt en nedgang på 155 saker siste året, noe som utgjør 9,1 prosent. I 

femårsperioden er dette en økning på 9,7 prosent.  

 

Når det derimot gjelder de grove tyveriene fortsetter lovbruddene å synke. Siste året har hatt en 

nedgang som tilsvarer 29,4 prosent siste året og 55,5 prosent i et femårsperspektiv. 

 

Det ble i 2018 registrert 36 saker på grove tyveri fra bolig. En gjerningsmann er dømt for 10 av 

disse sakene. 

 

Antallet sykkeltyverier har gått ned med 68 saker i 2018 sammenlignet med 2017. Dette tilsvarer en 

nedgang på 22 prosent siste året og 7,9 prosent for femårsperioden.  

 

I kategorien ran og utpressing ble det i 2018 registrert 12 saker, mot 6 saker året før. 

 

2.3 Økonomiske lovbrudd 

Anmeldte økonomiske lovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 
Endr.% 

2014-2018 

Økonomiske 
lovbrudd totalt 

213 236 367 495 579 17,0%  76,7%  

Bedragerier     350 388   
Kilde: Jus 063/066      

Sakene innenfor kategorien økonomiske lovbrudd omhandler blant andre brudd på 
regnskapslovgivningen, ligningslovgivningen, bokføringslovgivningen, skatte- og 
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avgiftslovgivningen, grove bedrageri og forsikringsbedrageri, grovt underslag, grovt økonomisk 
utroskap og konkurskriminalitet.   
 
Den store andelen av sakene 388 saker er innen kategoriene for bedrageri. Mange av disse sakene 
er internettrelatert. Det er sannsynlig at digitalisering og internett gjør at vi ser en dreining av 
kriminalitetsformen, hvor vinningskriminaliteten er synkende, men bedrageriene øker. 

 

2.4 Voldslovbrudd 

Anmeldte voldslovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 
Endr.% 

2014-2018 

Voldslovbrudd totalt 682 718 787 914 1048 14,7%  35,2%  

                

Kroppskrenkelse  297 314 344 374 487 30,2%  46,6%  

Kroppsskade  63 37 56 67 79 17,9%  41,7%  

Drap 2 0 1 2 0 
  

                

Mishandling i nære 
relasjoner  

115 111 84 95 89 -6,3%  -12,1%  

                

Trusler, diverse 147 154 160 208 218 4,8%  30,3%  

 

Anmeldte voldslovbrudd har økt 14,7 prosent siste året. Som tabellen viser har det vært størst 

økning i antall saker innenfor kategoriene kroppskrenkelser og trusselssaker.  

 

Det er unge gjerningsmenn under 18 år som står for økningen i voldssaker. Gjerningsmenn over 

18 år var knyttet til 886 saker i 2017 og 884 saker i 2018. 

 

Familievold 
 

I tillegg til de konkrete straffebestemmelsene i strl. §§ 282 og 283, som omhandler mishandling i 

nære relasjoner, registreres også andre straffesaker som går inn under kategorien familievold. Sakene 

fordeler seg på flere forskjellige statistikkgrupper, som for eksempel trusler, legemssaker, sedelighet, 

skremmende/plagsom/hensynsløs adferd og brudd på kontaktforbud. I 2018 ble det registrert 298 saker 

som ble kodet familievold, mot 211 i 2017.  

 

Voldsalarm er et tiltak som kan benyttes i familievoldssaker. I løpet av 2018 ble det utlevert 37 

voldsalarmer i politidistriktet. Ikke alle voldsalarmene som innvilges omhandler familievold, da 

tiltaket også benyttes i andre typer volds- og trusselsaker.  
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2.5 Seksuallovbrudd 

Anmeldte seksuallovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 
Endr.% 

2014-2018 

Seksuallovbrudd 
totalt 

158 202 285 242 340 40,5%  53,3%  

                

Voldtekt (inkl. forsøk) 30 30 39 58 81 39,7%  106,4%  

Voldtekt av barn 
under 14 år  

23 26 35 25 40 60,0%  46,8%  

Seksuell omgang barn 
mellom 14-16 år 

18 11 17 15 19 26,7%  24,6%  

Seksuell handling barn 
under 16 år 

22 29 98 38 50 31,6%  7,0%  

Seksuelt krenkende 
adferd 

20 43 23 23 31 34,8%  13,8%  

Kjøp seksuelle 
tjenester 

2 3 5 3 5 66,7%  53,8%  

Kilde: Jus066/Jus063 

 

Totalt ble det i Troms politidistrikt anmeldt 340 seksuallovbrudd i 2018. Dette er en økning på 40,5 

prosent fra 2017, og sett i et femårsperspektiv tilsvarer dette en økning på 53,3 prosent.  

 

Antall anmeldte voldtektssaker i 2018 var 81, noe som tilsvarer en økning på 39,7 prosent siste året 

og 106,4 prosent for femårsperioden.  

 
Voldtekt 
 
I statistikken er voldtekt av barn(under 14 år) egen kategori med totalt 40 saker registrert i 2018. 
Av disse anmeldelsene registrert i 2018 knytter 17 av sakene seg til forhold som rammes av 
gammel straffelov og gjerningstidspunktet således ligger tilbake til før oktober 2015. 
I overkant av 40 % av sakene er mistenkte et familiemedlem. Videre ser vi at en annen stor andel 
er saker hvor fornærmede har vært i et kjæresteforhold med mistenkte. 
 
Det har videre vært en markant økning i antall voldtektsanmeldelser (81) hvor den fornærmede er 
over 14 år.  
 
Det antas at det fortsatt er store mørketall i kategorien. Det er vanskelig å vurdere om det er en 
reell økning i antall overgrep, eller om det er en økt tilbøyelighet til å anmelde voldtekter. Vi ser 
at antall saker øker både i 2016, 2017 og 2018 uten at denne trenden besvarer ovennevnte 
spørsmål. 
 
Voldtekt - 
Kategori 2017 2018 
Bekjentskapsvoldtekt 13 % 11 % 
Festrelatert voldtekt 57 % 54 % 
Overfallsvoldtekt 7 % 8 % 
Relasjonsvoldtekt 17 % 21 % 
Sårbarhetsvoldtekt 6 % 4 % 
Voldtekt i familien   2 % 
 
Over halvparten av voldtektene registrert i 2018 var relatert til fest og uteliv.  
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Over halvparten av de fornærmede er jenter i alderen 16-22 år, og innen de festrelaterte 
voldtektene er 75 % i den aldersgruppen. 
 
Det er kun et fåtall av sakene hvor det ikke er en form for bekjentskap eller relasjon mellom den 
fornærmede part og den anmeldte. 
 
Andre seksuallovbrudd mot barn  
 
Også på dette feltet antas det å være store mørketall. Bruken av internett og sosiale medier har i 
stor grad påvirket dette saksfeltet. Gjennom digitale spor er det mulig for politiet å avdekke 
forhold. Etterforskningen mot et forhold, kan gjerne avdekke en rekke andre lignende forhold. 
Dette er i stor grad med på å påvirke at anmeldelsestallene kan variere fra år til år, slik man så i 
2016 hvor det ble opprettet ca. 90 sedelighetssaker som var knyttet til en gjerningsperson 
Også i 2018 er det enkelte gjerningsmenn med flere saker mot flere fornærmede i samme 
sakskompleks uten at disse dominerer statistikken.  
 
Internettrelaterte lovbrudd står for en stor andel av økningen innen seksualforbrytelsene.  
 
I over halvparten av de registrerte seksuallovbruddene begått mot fornærmede under 18 år er 
fornærmede mellom 13 og 15 år. 70 % av disse er internettrelatert, og det er i all hovedsak 
bildedelingssaker gjennom bruk av Snapchat.  
 
Selv om vi opplever en stor økning blant internettrelaterte seksuallovbrudd legger vi til grunn at 
mørketallene er store. Vi får tilbakemelding fra ungdom i Troms at de fleste sender nakenbilder 
av seg selv. I tilfeller bildene deles videre vil ofte belastningen være stor for fornærmede samt 
kunne få svært store følger.  
Det er grunn til å tro at unge jenter er særlig utsatt. Bruken av snapchat starter i ung alder, og er 
trolig ofte uten stor kontroll fra foreldre. Den digitale utviklingen har vært stor de siste årene, 
med raskere og bedre internett kombinert med bedre kamerateknologi samt bedre skjermer på 
mobiltelefonene. Dette medfører også en større grad av eksponering. 
 
Politiet ser også en økning av livestreaming av seksuelle overgrep. I flere av sakene blir det bestilt 
og betalt for seksuelle overgrep på nett. Den fornærmede parten er ofte bosatt i fattige deler av 
verden. 
 
Flere av sakene er i kategorien for voldtekt. 
 

Tilrettelagte avhør av barn 
 

Det ble foretatt 211 tilrettelagte avhør av barn i Troms politidistrikt i 2018. Avhørene foretas ved 

Barnehuset i Tromsø og fordeler seg på følgende sakstyper:  

 

 Seksuelle overgrep: 105 

 Vold: 104 

 Annet: 2. 

 

Ventetiden, fra saken ble anmeldt til tilrettelagte avhør ble gjennomført, var 30,1 dager i Troms 

politidistrikt i 2018. Videre ble det ble utført medisinske undersøkelser på Barnehuset  i 38,4 

prosent av disse sakene. 
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2.6 Narkotikalovbrudd 

Anmeldte narkotikalovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 

Endr.% 
2014-
2018 

Narkotikalovbrudd 
totalt 

897 901 767 1137 1383 21,6%  49,4%  

                

Narkotikaovertredelse 836 833 672 1053 1306 24,0%  53,9%  

Grov 
narkotikaovertredelse 

40 40 55 35 27 -22,9%  -36,5%  

Dopingovertredelse 18 23 36 49 50 2,0%  58,7%  
Kilde: Jus066/Jus063 

 

Totalt ble det registrert 1383 narkotikalovbrudd i politidistriktet i 2018. Dette representerer en 

økning i antall saker på 21,6 prosent i forhold til året før. Narkotikalovbruddene utgjorde 15 prosent 

av alle lovbrudd i Troms politidistrikt i 2018. 

 
Antallet narkotikasaker gjenspeiler gjerne politiets innsats og prioriteringer på område. Økningen 
i 2018 er på ingen måte et resultat av bevisste prioriteringer, utover at vi i en forebyggende 
strategi er opptatt å begrense illegale rusmidler i ungdomsmiljø samt adressere alvorlig og 
organisert narkotikakriminalitet.  Likevel øker antall saker og våre driftsenheter rapporter om økt 
tilgjengelighet og omfang. 
 

2.7 Trafikklovbrudd 

Anmeldte trafikklovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 

Endr.% 
2014-
2018 

Trafikklovbrudd 
totalt 

1553 1369 1642 1892 1934 2,2%  19,8%  

                

Kjøring i 
påvirket/beruset 
tilstand 

213 225 256 369 335 -9,2%  26,1%  

Trafikkulykke med 
personskade 

57 54 70 104 69 -33,7%  -3,2%  

Omkomne i 
trafikkulykke 

0 3 4 7 4 -42,9%  14,3%  

Kjøring uten gyldig 
førerkort 

268 235 277 335 370 10,4%  32,7%  

Hastighet 389 352 434 415 415 0,0%  4,4%  
 

  2017 2018 Differanse Avvik i % 

Kontrollerte kjøretøy 13923 14690 767  5,5%  

Forenklede forelegg 402 638 236  58,7%  

Gebyr 131 58 -73  -55,7%  
Kilde: PalTrafstat 
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Politidistriktet har hatt en nedgang i antall saker for kjøring i påvirket/ruspåvirket tilstand på 9,2 
prosent i 2018 sammenlignet med 2017.  
 
Trafikkulykker med personskade har hatt en nedgang 33,7 prosent fra 2017, og nedgang på 3,2 
prosent når det sammenlignes for hele femårsperioden.  
 
Når det gjelder hastighetslovbrudd var det samme tall for 2018 som i 2017.  
 
Det er registrert 4 dødsulykker med totalt 4 døde i Troms politidistrikt i 2018. 
 

2.8 Miljølovbrudd 

Anmeldte miljølovbrudd - Utvalgte undergrupper 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 

Endr.% 
2014-
2018 

Miljølovbrudd totalt  82 145 165 160 130 -18,8%  -5,8%  

Forurensing 7 10 12 7 14 100,0%  55,6%  

Motorferdselsloven 19 58 60 84 59 -29,8%  6,8%  

Viltloven 13 19 18 11 9 -18,2%  -41,0%  

Fiskeri 33 39 57 39 38 -2,6%  -9,5%  
Kilde: Jus063 /Jus066 

Sakstallet innenfor denne kategorien påvirkes i stor grad av politiets og andre myndigheters 

innsats. Politiet samarbeider med Kystvakta, Statens naturoppsyn (SNO), Fiskeridirektoratet, 

Statsskog - fjelltjenesten, Arbeidstilsynet, Fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunene, og 

private oppsynsordninger med begrenset politimyndighet, organisert gjennom grunneier-

/elveeierlag. 

3. Straffesaksbehandling 

Distriktet har i 2018 påtaleavgjort omtrent like mange saker som er registret anmeldt. 

 

Vi har landet høyest oppklaringsprosent på 68 %, noe som delvis kan forklares med høy andel 

narkotikasaker og lite vinningskriminalitet. Vi avgjør 50 % av alle våre saker med forelegg, 

tilståelsesdom, tiltalebeslutning eller konfliktrådsbehandling. Vi betrakter dette som en 

kvalitetsindikator.  

 

Saksbehandlingstiden har gått noe opp men ligger fortsatt solid bedre enn landssnittet.  

Innenfor enkelte kategorier saker, herunder alvorlige volds- og sedelighetssaker, er 

saksbehandlingstiden for lang som følge av økning i saksmengden samt at vi i 2018 har brukt vi 

ressurser på å etablere politireformens innhold. 

 

Et eksempel på dette er voldtektssakene som har en saksbehandlingstid på 162 dager fra 

anmeldelse til avgjørelse av sak. 
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Straffesaksbehandling 2014 2015 2016 2017 2018 
Endr % 

2017-2018 

Påtaleavgjorte saker 

Troms 7919 6706 7193 8654 9258 7,0%  

Oppklaringsprosent 

Landsbasis 52,1 % 53,8 % 53,4 % 52,6 % 52,3 % -0,6%  

Troms 64,3 % 66,2 % 66,0 % 63,8 % 67,9 % 6,4%  

   Økonomi - 78,7 % 55,8 % 41,2 % 43,4 % 5,2%  

   Vinning - 33,5 % 33,5 % 33,4 % 38,0 % 13,7%  

   Vold - 62,4 % 62,7 % 62,4 % 65,2 % 4,6%  

   Sedelighet - 69,6 % 77,7 % 58,9 % 64,9 % 10,1%  

   Narkotika - 82,4 % 84,7 % 83,1 % 80,9 % -2,7%  

   Trafikk - 86,6 % 90,5 % 86,7 % 88,6 % 2,2%  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

Landsbasis (dager) 102 95 94 96 101 5,2%  

Troms (dager) 91 73 77 83 87 4,8%  

Økonomi 140 114 152 198 184  

Vinning 157 85 85 77 91  

Vold 134 98 105 126 134  

Sedelighet 123 142 137 177 194  

Narkotika 107 90 93 83 87  

Trafikk 58 45 45 54 56  

Dommer, forelegg og varetektsfengslinger 

Rettskraftige dommer 556 604 554 670 652 -2,7%  

Forhold påtaleavgjort med forelegg 1956 1994 2119 2290 2619 14,4%  

Varetektsfengslinger 180 166 189 233 192 -17,6%  

Konfliktrådet 

Saker oversendt konfliktrådet 94 98 101 143 161 12,6%  

Tilrettelagte avhør  

Antall avhør totalt 208 245 259 220 211 -4,1%  

Innsatte i arrest 

Personer i arrest totalt 1149 1031 893 1112 844 -24,1%  
 

 

 

 


