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Forelegg
POLITIMESTEREN I NORDLAND

sikter herved Forsvarsbygg, 975950662
Postboks 405 sentrum, 0103 OSLO

for overtredelse av

Naturmangfoldloven § 75 første ledd, jf. § 77 første punktum, jf. forskrift om fredning av 
Nautå naturreservat, Evenes kommune, Nordland punkt IV nr 3, jf. straffeloven § 27
for å ha overtrådt bestemmelsen om at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte 
forhold, som f.eks. oppføring av faste innretninger, drenering, oppfylling av masse m.v. 

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket 
straffes.

Grunnlag:
I perioden januar - juni 2020 i Evenes kommune, i forbindelse med utbygging av Evenes 
flystasjon, fikk virksomheten fjernet vegetasjon innenfor vernesonen for Nautå naturreservat ved 
Svanevannet i et område over ca 160 meter. Videre ble det i samme område fylt på masser for 
etablering av fyllingsfot delvis innenfor vernesonen, noe som også medførte at masser av pukk 
havnet i vannet og i myrområdet innenfor det vernede området, alt uten at det på forhånd var 
innhentet tillatelse fra og/eller avklart med forvaltningsmyndigheten.

For overtredelsen ilegges Forsvarsbygg en bot til statskassen på kr. 100000.
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Forelegget er skrevet etter ordre fra Statsadvokatene i Nordland.

Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget blir vedtatt. Ved utmålingen av boten er det 
følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag.

Forsvarsbygg underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen 
for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 120000, og 
det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

Vedtakelse av forelegget – frist og betaling:
Forsvarsbygg oppfordres til å ta standpunkt til forelegget og returnere et eksemplar i undertegnet stand 
innen
5 - fem - dager fra mottakelse. Betaling av boten anses ikke som vedtakelse.

Når forelegget er vedtatt og returnert politiet, videresendes det til Statens innkrevingssentral (SI), som 
sender ut faktura. Betaling kan også skje direkte til politidistriktet. Etter at faktura er mottatt fra SI, kan 
Forsvarsbygg søke SI om å få betale forelegget/kravet i avdrag eller få utsatt betalingen. Mer 
informasjon om betaling, avdragsordning og betalingsutsettelse kan finnes på SIs nettsted: www.statens-
innkrevingssentral.no, eller ved å lese informasjonen på baksiden av giro som Forsvarsbygg får tilsendt 
fra SI.

Konsekvenser av at Forsvarsbygg vedtar forelegget:
Vedtakelsen av forelegget er frivillig og innebærer at straffesaken avgjøres endelig og uten 
domstolsbehandling. Vedtakelsen har samme virkning som en endelig dom og kan vanligvis ikke 
påankes.

Vedtatt forelegg kan få betydning også utenfor straffesaken.  Dette gjelder for eksempel adgang til å 
beholde eller få offentlige bevillinger og autorisasjoner, bl a bevertningsbevillinger. Hvis det er voldt 
skade, kan vedtatt forelegg få betydning ved et eventuelt erstatnings- eller forsikringsoppgjør.

Et vedtatt forelegg for overtredelse av bestemmelser i straffeloven kapittel 26 (dvs. §§ 291-318) eller 
straffeloven § 322 jf § 321 og § 328 jf § 327, medfører – på samme måte som en dom – registrering i 
DNA identitetsregisteret.

Konsekvenser av at Forsvarsbygg ikke vedtar forelegget:
Dersom forelegget ikke vedtas, oppfordres Forsvarsbygg til innen 5 - fem - dager å oppgi grunnen til 
dette. Dette kan skrives i rubrikken til slutt i forelegget, på baksiden av forelegget eller i eget brev. 
Vedtas ikke forelegget, vil saken normalt bli sendt retten for pådømmelse.
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Nordland politidistrikt, 20.07.2021
Steffen Ravnåsen

politiinspektør
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Forelegget vedtas
Anm.nr.: 15154004   5652/20-210 Forsvarsbygg, 975950662
Sted og dato

Underskrift

Verges underskrift

Forelegget vedtas IKKE
Anm.nr.: 15154004   5652/20-210 Forsvarsbygg, 975950662

Jeg er ikke skyldig.  Det oppfordres til å begrunne dette nærmere og oppgi eventuelle 
vitner som ønskes avhørt. Disse opplysningene kan gis på baksiden.
Saken vil som regel bli sendt tingretten for hovedforhandling med vitneførsel. Normalt vil det 
bli nedlagt påstand om saksomkostninger.

Jeg godtar ikke botens størrelse.  Saken vil som regel bli sendt tingretten for forenklet 
rettergang (tilståelsesdom).

Forelegg hvor det er ilagt tap av førerett/sperrefrist for førerett, inndragningskrav, 
erstatningskrav eller rettighetstap:

Jeg godtar ikke tap av førerett/sperrefrist. 
Jeg godtar ikke inndragningskravet. 
Jeg godtar ikke erstatningskravet. 
Jeg godtar ikke rettighetstap.

Sted og dato

Underskrift

Verges underskrift
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