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Vestfold politidistrikt 
Postboks 2073 
3103 Tønsberg 
        
        Oslo, 09/10-2012 

 

Klage på henleggelse av anmeldelse av DVS Norge  

(anmeldelsesnummer 11743230) 

Det vises til brev datert 13/9-2012 der det fremkommer at Vestfold politidistrikt har henlagt 
straffesak med anmeldelsesnummer 11743230 mot DVS Norge for ulovlig lagring av farlig avfall 
ved anlegget til Oleon AS i Sandefjord. Bellona anmeldte DVS Norge i brev datert 20/6-2011 for 
brudd på forurensningsloven og underliggende forskrifter. Påtalemyndighetenes begrunnelse for 
henleggelse av saken er bevisets stilling. Bellona mener henleggelsen er gjort på feilaktig grunnlag, 
og klager derfor avgjørelsen inn til Statsadvokaten.   

 

Bellonas rådgiver Karl Kristensen hadde 9. oktober en telefonsamtale med tiltaleansvarlig for 
Bellonas DVS anmeldelse ved Vestfold politidistrikt Kjetil Jahre. Jahre orienterte Bellona om at 
grunnlaget for å henlegge saken under henvisning til bevisets stilling er at det vurderes som uklart 
hvorvidt den juridiske formuleringen "den som håndterer avfallet" i forurensningsloven kan sies å 
gjelde for DVS Norge. I følge Jahre er den juridiske vurderingen gjort i forhold til både norsk 
forurensningsregelverk og tilgrensende bestemmelser i EØS-avtalen.   

 

Bellona mener det er opplagt at DVS Norge beholder status som rettssubjekt selv om selskapet 
overfører avfallet for lagring til en tredjepart. Bellona gjør oppmerksom på at Oleon utelukkende 
har leid ut sin tankkapasitet. Eierskap til det farlige avfallet har hele tiden ligget hos DVS Norge. 
Etter Bellonas vurdering er derfor henleggelsen gjort på feil grunnlag og gir hjemmel for en 
uholdbar situasjon hvor useriøse avfallsoperatører kan fortsette sin praksis med ulovlig 
mellomlagring hos tredjeparter uten fare for straffeforfølgelse, ettersom straffeansvaret overføres til 
parten som overtar avfallet for mellomlagring. Vurderingen som her er gjort av påtalemyndighetene 
er etter Bellonas oppfatning av så stor prinsipiell betydning at det er nødvendig at den bør prøves av 
retten.  

 

Bellona kontaktet i august i år Riksadvokaten fordi vi mener etterforskning og straffeforfølgelse av 
miljøkriminalitet ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av norske politimyndigheter. Bellonas klage er 
i øyeblikket under behandling hos Riksadvokaten. Vi anser henleggelsen vi her klager på som nok 
et eksempel på denne praksis. 

 

Bellona gjør Statsadvokaten oppmerksom på at Klima- og forurensningsdirektoratet i etterkant av 
Bellonas anmeldelse har anmeldt DVS Norge for samme forhold.   

 



 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Karl Kristensen 

fagrådgiver 

 

Vedlegg 1: Kopi av Bellonas anmeldelse 
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Kopi: Riksadvokaten 

Kopi: Vestfold og Telemark statsadvokatembeter 

Kopi: Klima- og forurensningsdirektoratet 


