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1 Innledning  

 

1.1 Oppgavens tema og problemstilling 

 

Bestemmelsen om såkalt utvidet inndragning ble inntatt i straffeloven § 34 a ved lovend-

ring av 11. juni 1999. Bestemmelsen gir domstolene adgang til å inndra utbytte fra uidenti-

fisert kriminalitet. Dersom vilkårene for utvidet inndragning er oppfylt, kan alt lovbryter 

eier inndras, med mindre han sannsynliggjør at det er oppnådd på en lovlig måte. Tanken 

bak bestemmelsen var å gjøre det enklere å inndra utbytte ved organisert kriminell virk-

somhet, og i andre saker hvor det foreligger alvorlig profittmotivert kriminalitet
1
. Med al-

vorlig profittmotivert kriminalitet menes det i oppgaven kriminalitet som utføres for å opp-

nå økonomisk gevinst, og som er av en viss alvorlighetsgrad. Hva som legges i alvorlighets 

kriteriet, kommer jeg nærmere tilbake til.  

 

Statistikk fra politiet viser at antall registrerte anmeldelser mot profittmotivert kriminalitet 

de siste fem årene har hatt en jevn økning
2
. Narkotikaforbrytelser er eksempel på slik pro-

fittmotivert kriminalitet, og antall anmeldelser av narkotikaforbrytelser har i et fem års per-

spektiv økt med hele 23 prosent. Statistikken viser videre at i samme femårs-periode har 

antall mottatte anmeldelser for økonomiske forbrytelser økt med 12,3 prosent
3
. Selv om 

straffeloven ikke gir grunnlag for utvidet inndragning ved alle de typene kriminalitet som 

skjuler seg bak disse tallene, så gir tallene grunnlag for å slutte at profittmotivert kriminali-

tet er økende, at dette er et tiltagende samfunnsproblem og at temaet for denne avhandling-

en er stadig mer aktuelt. Et viktig eksempel på alvorlig profittmotivert kriminalitet er som 

nevnt narkotikaforbrytelser. Et konkret eksempel kan utledes fra Rt.2008 s 1217 (heretter 

                                                 

1
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s. 29 

2
 Kommenterte strasak-tall fra politiet (heretter STRASAK -TALL) 2012 s. 4 

3
 STRASAK-tall 2012 s. 4 
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wonderboy saken). 9 personer ble domfelt for å ha hatt befatning med stor mengder hasjisj. 

Saken gjaldt 760 kilo hasjisj hvor 6,4 millioner kroner ble brukt i ervervelses prosessen av 

narkotikaen. Lovbruddet var nøye planlagt og tydet på stor grad av profesjonalitet. Avgjø-

relsen viser at enkelte lovbrytere driver sin kriminelle virksomhet på et høyt nivå, hvor lov-

bruddet er grovt, og potensialet for utbytte er betydelig.   

 

Oppgavens hovedtema er om bestemmelsen er blitt et effektivt virkemiddel i bekjempelsen 

av alvorlig profittmotivert kriminalitet. Dette innebærer en redegjørelse av hvilke materiel-

le vilkår som må være oppfylt for at domstolene skal kunne beslutte utvidet inndragning, 

og virkningene av at bestemmelsen kommer til anvendelse. Redegjørelsen vil vise hvilke 

mulighet strl. § 34 a gir som virkemiddel mot slik alvorlig samfunnsskadelig kriminalitet. 

 

I redegjørelsen av hvorvidt utvidet inndragning er blitt et effektivt middel i bekjempelsen 

av alvorlig profittmotiver kriminalitet eller ikke, er det viktig å se nærmere på hvordan et-

terforskningen i slike saker ledes, og utfordringer samt muligheter påtalemyndigheten har 

til å sikre inndragningskravet under dette stadiet. Dette innebærer å se nærmere på bruken 

av eventuelle tvangsmidler, da disse kan være egnet til å sikre inndragningskravet og såle-

des effektivisere bruken av bestemmelsen om utvidet inndragning. 

 

Avslutningsvis i avhandlingen gis en vurdering av i hvilken utstrekning bestemmelsen har 

fungert som et effektivt virkemiddel i kampen mot alvorlig profittmotivert kriminalitet, og 

hvilke tiltak som bør vurderes for ytterligere effektivisering av bestemmelsen.   
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1.2 Oppgavens rettskildebruk  

 

Lov av 22. mai 1902 nr 10, almindelig borgerlig straffelov (heretter kalt strl) § 34a, hjemler 

adgangen til å foreta utvidet inndragning. Tvangsmidlenes rettslige grunnlag utledes fra 

bestemmelser i straffeprosessloven, lov av 22. mai 1981 nr.25(heretter kalt strpl), se punkt 

6.4. flg. Lovbestemmelsene vil være den primære rettskilde i oppgaven.  

 

Forarbeidene til inndragningsbestemmelsene gir grunnlag for å trekke slutninger om formå-

let til bestemmelsen om utvidet inndragning og bestemmelsens anvendelsesområde, samt 

hvordan bestemmelsen skal tolkes for å fastsette innholdet i vilkårene og rettsvirkningen av 

bestemmelsen. De sentrale forarbeidene er NOU 1996:21 (heretter omtalt som utredning-

en), og Ot.prp.nr.8 1998-1999 (heretter omtalt som proposisjonene). Videre er forarbeidene 

til hvitvaskingsloven i Ot.prp.nr. 72 2002/2003 og forarbeidene i Ot.prp. 62 2002-2003, om 

lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert krimi-

nalitet, og menneskehandel, gjengangerstraff mv) brukt. Disse angir enkelte utfordringer 

som kan være aktuelle ved anvendelse av bestemmelsen om utvidet inndragning. Forarbei-

dene i Ot.prp.nr.90 2003/2004 om ny straffelov er også brukt for å belyse enkelte poeng.  

 

Høyesterettspraksis er generelt en vektig rettskildefaktor, og i denne avhandlingen er særlig 

avgjørelsene gjengitt i Rt. 2003 s 897 og Rt. 2003 s.1096 av sentrale betydning for tolk-

ningen av bestemmelsen. Førstnevnte avgjørelse var det første tilfellet hvor spørsmålet om 

utvidet inndragning ble behandlet i Høyesterett. Sistnevnte avgjørelse behandler problems-

tillingen om sannsynliggjøring av lovlig erverv, og uttalelser i avgjørelsene er av stor be-

tydning. Begge blir brukt gjennomgående i oppgaven for å poengtere momenter og bruk, de 

blir grundig behandlet i punkt 5.1.3. Videre er lagmannsrettspraksis brukt for å underbygge 

hvorvidt Høyesteretts praksisen er videreført, og undersøke enkelte tendenser ved bruken 

av bestemmelsen i rettspraksis.  

 

Av juridisk litteratur er det Anne-Mette Dyrnes "Inndragning hva må gjøres", som hoved-

sakelig er blitt brukt. Boken gir en god fremstilling av regelen om utvidet inndragning. Vi-
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dere har jeg benyttet meg av Matningsdals "Inndragning" som er nyttig hva gjelder inn-

dragning generelt. Jeg har også brukt materialet fra Tidsskrift for strafferett (heretter kalt 

TFS), og særlig gjelder dette artiklene inntatt i TFS 2012 nr. 4. For ordens skyld presiseres 

det at Høyesterett ikke er bundet av synspunkter i juridisk teori, og at juridisk teori derfor 

ikke er noen bindende rettskildefaktor. Høyesterett finner imidlertid støtte for sine syns-

punkter i juridisk teori, og anvender det som kilde for gode argumenter. Slik anvender jeg 

juridisk teori i denne avhandlingen. Enkelte steder utledes poengene direkte fra juridiske 

teorien. 

 

Internasjonale forpliktelser som pålegger eller oppfordrer Norge til å ha bestemmelser om 

inndragning utledes fra ulike konvensjoner og anbefalinger. Lovverkene i Storbritannia og 

Irland blir i oppgaven brukt for å redegjøre for inndragningsadgangen i disse landene. Lov-

verkene er av betydning for å klargjøre forskjellene og effektviten av inndragningsbestem-

melsene i deres lovgivning kontra norsk lovgivning. 

 

Offentlige dokumenter som stortingsmeldinger, trendrapporter fra økokrim og politiet er 

blitt brukt for å belyse enkelte utfordringer og samle fakta. Disse har også blitt brukt for å 

belyse enkelte problemstillinger og utviklingen av den alvorlige profittmotiverte kriminali-

teten. Jeg har også brukt informasjon fra diverse nettsteder, dette gjelder diverse artikler, 

nyhetsartikler fra nettavis, og annet. Se litteraturliste for fullstendig gjengivelse av nettste-

der og artikler som er brukt.  

 

1.3 Oppgavens oppbygning og avgrensning  

 

Oppgaven består av 8 deler. 

 

I del 2, går jeg kort igjennom definisjonen av inndragning, og hensynene bak reglene om 

inndragning. Hensynene gjør seg gjeldende både ved alminnelig inndragning jf. strl. §34 og 

utvidet inndragning jf. strl. §34a. 
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Del 3, tar for seg organisert kriminalitet, hvordan jeg anvender begrepet i avhandlingen, og 

omfanget av den organiserte kriminaliteten i Norge.   

 

I del 4, av oppgaven tar jeg for meg regelen om utvidet inndragning, hvorfor denne antas å 

være et egnet middel i bekjempelse av alvorlig profittmotivert kriminalitet og vilkårene for 

anvendelse av bestemmelsen. Her vil jeg også ta for meg hva som er særegent ved be-

stemmelsen, hva som kan inndras, og hva som kan inntas i beregningen av lovbryters an-

svar. Videre behandles momenter som er aktuelle ved vurderingen om utvidet inndragning 

skal anvendes, også våre internasjonale forpliktelser som pålegger oss å ha effektive regler 

om inndragning behandles også i denne delen. 

 

Del 5 av oppgaven består av undersøkelse av den faktiske bruken av bestemmelsen. Under-

søkelsen av den faktiske bruken er utledet fra sentral høyesterettspraksis og andre avgjørel-

ser i lagmannsrettspraksis. I denne delen undersøkes rettspraksis som er avklarende for 

enkelte problemstillinger ved bestemmelsen, og tendenser som går igjen ved bruken av 

bestemmelsen i rettspraksis. 

 

Del 6, tar for seg etterforskning med tanke på et utvidet inndragningskrav, utfordringer som 

etterforskere vil kunne møte i sitt arbeid, og hvorfor slik etterforskning er sentral i effekti-

visering av bestemmelsen. Videre behandler jeg i denne delen eventuelle tvangsmidler som 

er aktuelle ved anvendelsen av bestemmelsen og som kan sikre inndragningskravet, da bru-

ken av disse vil kunne effektivisere bestemmelsen ytterligere. 

 

Del 7 tar for seg den internasjonale bekjempelsen av alvorlig profittmotivert kriminalitet, 

som ofte er utført som ledd i en organisert kriminell virksomhet. Videre er det kort gjort 

rede for inndragningsformer i Storbritannia og Irland, og hvordan inndragning i disse lan-

dene skiller seg ut fra våre bestemmelser.  

 

I siste del av oppgaven blir problemstillingen som ble stilt ved starten besvart, og det blir 

gjort rede for synspunkter på hvordan man bedre kan ivareta hensynene bak bestemmelsene 
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om inndragning, og synspunkter på kursen som kan tas videre for ytterligere å effektivisere 

inndragning bestemmelsene. 

 

1.3.1 Avgrensning  

 

Siden avhandlingens tema er utvidet inndragning, blir de øvrige bestemmelsene om inn-

dragning i straffeloven ikke behandlet direkte i oppgaven. For å kunne vise forskjeller, og 

behovet for utvidet inndragning er det imidlertid viktig på enkelte steder se bestemmelsen 

om utvidet inndragning opp mot bestemmelsen om alminnelig inndragning, og de øvrige 

inndragningsbestemmelsene i straffeloven. Som nevnt får ikke disse bestemmelsene selv-

stendig behandling.   

 

Det foreligger enkelte bestemmelser om inndragning i særlovgivningen, men jeg avgrenser 

mot en nærmere behandling av disse.  

 

Erstatning og vindikasjon er andre alternative krav som kan berøve lovbryter fra utbytte fra 

en straffbar handling. Disse faller utenfor denne oppgaven
4
.  

 

Enkelte andre avgrensninger blir foretatt underveis og begrunnelsen for hvorfor de er fore-

tatt gis fortløpende. 

 

 

                                                 

4
 Se NOU 1996:21 s. 42 flg. 
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2 Inndragning  

 

2.1 Hva er inndragning? 

 

Inndragning er en strafferettslig reaksjon, men er ikke å anse som straff i straffelovens for-

stand
5
. Inndragning er heller ikke nevnt som en av de alminnelige straffene jf. strl. § 15. 

 

Matningsdal formulerer innholdet i begrepet slik "…noen pga. en begått eller pga. fare for 

en framtidig straffbar handling uten erstatning må avstå til det offentlige en gjenstand eller 

annen formuesverdi som har tilknytning til handlingen…"
6
.  Det er grunn til å presisere at 

Matningsdals formulering stammer fra 1987, før regelen om utvidet inndragning trådte i 

kraft. En mer dekkende formulering av begrepet inndragning kan derfor utledes fra ot.prp. 

nr. 90 2003/2004, forarbeidene til den nye straffeloven. Her defineres innholdet i begrepet 

slik " Inndragning innebærer, i motsetning til de straffeprosessuelle tvangsmidlene beslag 

og heftelse, en permanent berøvelse av eiendom- enten et pengebeløp eller en gjen-

stand…"
7
. Denne legges således til grunn der inndragning er nevnt i oppgaven.  

  

 

 

2.2 Hensynene bak reglene om inndragning og behovet for utvidet 

inndragning 

 

Som nevnt ovenfor er profittmotivert kriminalitet betegnelsen som brukes om kriminalitet 

som i hovedsak begås for å oppnå et økonomisk utbytte. Kriminelle som drives av profitt-

                                                 

5
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s. 12 se også ot.prp. nr 90 (2003/2004) s. 341 

6
 Matningsdal (1987) s. 26 

7
 Ot.prp. nr 90 (2003/2004) s. 341 
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motiv vil som oftest ikke la seg avskrekke av fengselsstraff.  Dermed er det også begrenset 

hvilken preventiv effekt fengselsstraff vil få overfor han dersom utbyttet fra den straffbare 

handling ikke inndras. Et viktig hensyn bak bruken av strafferettslige sanksjoner, er å verne 

om de allmenne hensynene. Nedenfor skal vi se på de sentrale hensynene som gjør seg 

gjeldende ved anvendelse av inndragning som reaksjon overfor lovbryter
8
.  

 

 

2.2.1 Kriminalitet skal ikke være lønnsomt  

 

Hovedformålet bak reglene om inndragning av utbytte fra straffbare handlinger, er at ingen 

skal tjene på å begå straffbare handlinger
9
.  

 

I mange tilfeller tilsvarer en økonomisk gevinst for lovbryter, et tilsvarende tap for for-

nærmede. Dette gjelder for eksempel i tyveritilfeller, hvor lovbryters gevinst betyr et tilsva-

rende tap for den som har blitt fratatt gjenstanden. I disse tilfellene kan tapet bøtes med at 

lovbryter pålegges et erstatningsansvar. Inndragning er særlig aktuelt i tilfeller hvor det 

ikke er en enkeltperson som har lidd tapet, men hvor den straffbare handlingen har gitt 

økonomisk gevinst til lovbryter. Eksempelvis er narkotikaomsetning et lovbrudd som er 

egnet til å gi stort utbytte, men hvor det ikke er enkeltpersoner som lider det økonomiske 

tapet
10

.  

 

Dersom lovbryter blir tatt og senere straffedømt, men får beholde utbyttet han har hatt fra 

sin kriminelle virksomhet sender dette uheldige signaler til borgerne. Det at lovbryteren 

skal få beholde utbyttet strider mot grunnleggende rettferdighetshensyn, og vil kunne med-

                                                 

8
 St.meld nr 7 (2010/2011) s. 100 (se punkt 7.2) 

9
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s. 12 

10
 NOU 1996:21 s. 17 
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føre at det preventive hensynet ved straffen svekkes
11

. Matningsdal illustrerer poenget med 

de preventive hensynene bak reglene om inndragning slik "Hadde Adam visst at det var 

stor fare for at eplet ville bli tatt fra ham, hadde han kanskje vært mer tilbakeholden med å 

gripe det"
12

.  

 

Lovbryter bruker for eksempel utbytte fra straffbare handlinger til å finansiere dyre reiser, 

biler og luksusvarer. Det antas at dette vil kunne bidra til at straffen virker mindre avskrek-

kende for allmennheten, og som et incentiv for den enkelte kriminelle til å foreta lignende 

handlinger. Utspekulerte kriminelle vil kunne basere sin virksomhet på en 

kost/nyttevurdering, hvor straffen måles opp mot potensiell gevinst ved handlingen. Tan-

ken er at dersom lovbryter tjener på lovbruddet økonomisk, er det lettere å akseptere at han 

må sone fengselsstraff. Motsatt vil bruk av inndragning av utbytte føre til tilbakeholdenhet 

generelt, og ha bedre virkning både individualpreventivt og allmennpreventivt
13

.  

 

Om de individualpreventive effektene uttales følgende i utredningen:  

 

"Inndragning av vinning kan ellers ha en viktig individualpreventiv funksjon ved at dom-

feltes evne til å finansiere nye lovbrudd blir redusert. Inndragningen kan mao. bidra til å 

uskadeliggjøre vedkommende i forhold til å fortsette en kriminell virksomhet…"
14

 

 

Således er det et mål ved inndragning å kunne frata lovbrytere økonomisk mulighet til å 

fortsette eller øke sin kriminelle virksomhet.  

 

2.2.2 Effektivitetshensynet 

 

                                                 

11
 Dyrnes (2003) s. 15  

12
 Matningsdal (1987) s. 106 

13
 Dyrnes (2003) s. 15 

14
 NOU 1996:21 s. 19 
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Formålet med revisjonen av inndragningsreglene i 1999 var å effektivisere disse, noe som 

kan utledes fra utredningens tittel "mer effektiv inndragning av vinning"
15

. Flere tiltak ble 

innført for å effektivisere reglene om inndragning. Blant disse var at inndragning etter strl. 

§ 34 gjøres obligatorisk
16

. Tidligere var det slik at avgjørelsen om inndragning skulle an-

vendes var overlatt til rettens fakultative skjønn
17

. At inndragning etter strl. § 34 er obliga-

torisk kan for øvrig utledes av ordlyden "skal" i bestemmelsen.   

 

Det ble også foreslått å lempe kravet til å konkretisere den straffbare handlingen som utbyt-

tet stammet fra. Forslaget resulterte i bestemmelsen om utvidet inndragning jf. strl. § 34a. 

Her ble kravet til å konkretisere den straffbare handlingen, hvor utbyttet stammet fra fjer-

net. På denne måten kunne rettsanvenderen bruke bestemmelsen i flere tilfeller og overfor 

flere lovbrytere enn det som tidligere var tilfellet.  

 

Regelen om utvidet inndragning ble i stor grad begrunnet i rettferdighetshensynet. I propo-

sisjonen til bestemmelsen uttales følgende:  

 

"Forslaget om utvidet inndragning begrunnes blant annet med at det er støtende at perso-

ner som finnes skyldige i alvorlig kriminalitet av en slik karakter at den normalt gir bety-

delig vinning, får beholde store verdier som sannsynligvis stammer fra kriminell virksom-

het, fordi påtalemyndigheten ikke klarer å bevise hvilket lovbrudd verdiene stammer fra. 

På bakgrunn av handlingen og/eller de verdier lovbryteren har rådighet over, kan en ha en 

velbegrunnet mistanke om at straffesaken bare omfatter toppen av et isfjell…"
18

. 

 

Regelen om utvidet inndragning kom i en periode da profittmotivert kriminalitet var øken-

de. Daværende regler var ikke ansett som effektive nok i bekjempelsen av alvorlig profitt-

motivert kriminalitet. Det at kriminelle bygget opp betydelige formuer, sammenholdt med 

                                                 

15
 NOU 1996:21 

16
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s. 64 

17
 NOU 1996:21 s. 95 

18
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s. 28 
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at profittkriminaliteten var økende skapte et behov for bestemmelsen
19

. Strasak-tall fra po-

litiet underbygger dette behovet selv idag, da det kan utledes fra tallene at det har vært en 

økning i antall anmeldelser av økonomiske lovovertredelser de siste fem årene
20

. Således er 

profittmotivert kriminalitet fortsatt et problem, og bestemmelsen antas å være et egnet mid-

del til å bekjempe eller begrense slik form for kriminalitet.  

 

Videre ble det påpekt i utredningen at den profittmotiverte kriminaliteten nå ble organisert 

på andre måter, hvor hardere virkemidler ble tatt i bruk. Om dette uttales det:  

 

"Behovet for en endring av dagens rettstilstand har økt med årene: Omfanget av den pro-

fittmotiverte kriminaliteten er økende. Dessuten oppstår det etter hvert stadig flere miljøer 

hvor faren for represalier er så stor at det er umulig å få vitner til å forklare hva som har 

skjedd. Enkelte av disse miljøene har blitt så brutale at terskelen til å ta liv overskrides. 

Det er ekstra uheldig om personer i disse miljøene i tillegg får beholde en betydelig for-

mue som er bygd opp ved straffbar virksomhet, men som man ikke kan tilbakeføre til 

konkrete straffbare handlinger. Den kriminaliteten som er beskrevet foran er normalt or-

ganisert…"
21

. 

 

Det antas dermed at bestemmelsen vil kunne være godt egnet til å ramme bakmenn som 

tjener på store utbytter, men som sjelden har befatning med det straffbare forholdet. Der-

som bakmennene ble tatt var det ofte kun mulig å bevise deler av deres kriminelle aktivitet. 

Lovovertredelsene disse bakmennene hadde befatning med var ofte begått i organiserte 

kriminelle nettverk, og proposisjonen har forutsatt at bestemmelsen også vil kunne være et 

viktig middel i bekjempelse av den organiserte kriminaliteten
22

.  

 

 

                                                 

19
 NOU 1996:21 s. 101 

20
 STRASAK-TALL 2012 s. 4 

21
 NOU 1996:21 s. 101 

22
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s. 29 
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3 Organisert og alvorlig profittmotivert kriminalitet 

 

Organisert kriminalitet vil i stor grad bestå av lovovertredelser som kan karakteriseres som 

alvorlig profittmotivert kriminalitet. Muligens er profittmotivet den største drivkraften bak 

den organiserte kriminelle virksomheten i Norge
23

.  Jeg har derfor ikke funnet det hen-

siktsmessig eller nødvendig å skille de to begrepene fra hverandre. Det er således viktig i 

bekjempelsen av alvorlig profittmotivert kriminalitet, at myndighetene har adgang til å 

ramme personer i organiserte kriminelle grupper økonomisk.  

 

Ved lov av 4.juli 2003 nr. 78 ble strl.§ 60a innført i Norge, også strl.§ 162c ble innført 

sammen med bestemmelsen i strl. § 60a. Strl. § 162c gjorde det straffbart å inngå avtale om 

å gjennomføre straffbare handlinger som ledd i en organisert kriminell gruppe.  Førstnevnte 

ble av media døpt "mafia paragrafen". Bestemmelsen var både en anerkjennelse av at orga-

nisert kriminalitet var et alvorlig samfunnsproblem, og at det var et behov for å føre en har-

dere linje mot disse kriminelle. Norges internasjonale forpliktelser innebar også at bestem-

melser om bekjempelse av organisert kriminalitet var nødvendig. Se punkt 4.7 flg om de 

internasjonale forpliktelsene.  

 

Strl. § 60a, første ledd inneholder en straffeskjerpelsesregel. Dette innebærer at dersom den 

straffbare handlingen er utført som ledd i en organisert kriminell virksomhet, forhøyes 

maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke mer enn 5 år. På denne må-

ten ble det mulig å straffe personer som driver sin kriminelle virksomhet som ledd i en or-

ganisert gruppe hardere, enn dersom tilsvarende straffbare handling var utført utenfor en 

organisert kriminell gruppe.  

 

Bestemmelsen annet ledd lyder. 

                                                 

23
 Dyrnes (2004) s. 53 
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"Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere perso-

ner som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i 

minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å 

begå slike handlinger." 

 

Bestemmelsen hjemler legaldefinisjonen av en "organisert kriminell gruppe", som forøvrig 

i tråd med EUs definisjon av organiserte kriminelle grupper.  

 

Problemet til bestemmelsen i strl. § 60a, har med tiden vist seg å være at definisjonen av 

organisert kriminell gruppe har vært for snever, noe som har hindret bruken av bestemmel-

sen. Om dette uttales det i proposisjon til Stortinget, med henvisning til stortingsmelding 

nr. 7 at  

 

"I høringsnotatet tok departementet utgangspunkt i at en rådende oppfatning innenfor 

strafferettspleien synes å være at straffeloven 1902 § 60 a ikke har fått den tilsiktede be-

tydningen for bekjempelse av organisert kriminalitet…"
24

.   

 

Det uttales videre i stortingsmeldingen at: 

 

"…Det kan være flere grunner til at der er et misforhold mellom rapportert omfang av or-

ganisert kriminalitet og domfellelser etter straffeloven § 60 a og § 162 c. En av grunnene 

kan være at uttrykket organisert kriminalitet er vesentlig videre enn lovens begrep «orga-

nisert kriminell gruppe»…"
25

 

 

 

 

                                                 

24
 Prop.131 L (2012-2013) s.71 

25
 St.meld nr 7 (2010-2011) s. 98 (punkt 7.1.3) 
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Det at begrepet ikke har et enhetlig innhold er en problemstilling som også er behandlet i 

litteraturen
26

. Det økte fokuset på inndragningsreglene av utbytte henger tett sammen med 

behovet for å bekjempe slik alvorlig organisert kriminalitet, da alvorlig profittmotivert kri-

minalitet ofte er en del av deres virksomhet
27

.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen før endringen i 2013, fremhever noen særlige utfordringer 

ved den organiserte kriminaliteten. Det uttales her blant annet at: 

 

"Fremveksten av organisert kriminalitet stiller samfunnet overfor særlige utfordringer. 

Organisert kriminalitet utgjør generelt sett en større trussel mot samfunnet og den enkelte 

enn annen kriminalitet, og den kan være vanskeligere å bekjempe, jf. punkt 3 nedenfor. 

Kriminelle organisasjoner har ofte en hard, indre justis med bruk av trusler og vold, som 

gjør at miljøene blir svært lukkede og dermed vanskelige å trenge inn i. Organiserte kri-

minelle grupper opptrer dessuten i mange tilfeller på tvers av landegrensene..."
28

. 

 

 

Nedenfor vil jeg presisere hvordan jeg anvender begrepet i avhandlingen.  

 

3.1 Hva er organisert kriminalitet? 

 

Som nevnt er definisjonen av begrepet omstridt, dette illustreres blant annet ved at begrepet 

internasjonalt har over 150 definisjoner
29

. For å samle trådene for hva man kan legge i be-

grepet har EU utarbeidet en 11 punkts liste som samlet skal hjelpe oss med å fastsette inn-

holdet i begrepet. Listen består av følgende 11 punkter: 

 

                                                 

26
 Larsson/Myklebust (2004) s. 8 

27
 Rui (2012) s. 424 

28
 Ot.prp. nr 62 (2002/2003) s. 7 

29
Se nettside: http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm 
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1. Samarbeid mellom flere enn to personer, 

2. Alle har egne tildelte oppgaver, 

3. Samarbeidet strekker seg over lengre eller 

ubegrensete perioder, 

4. Det brukes en form for disiplin og kontroll, 

5. Det foreligger mistanke om alvorlige kriminelle 

handlinger, 

6. Virksomhet foregår i flere land (på internasjonalt 

nivå), 

7. Det brukes vold eller annen form for trussel, 

8. Organiseringen er av kommersiell eller forretningsmessig 

art, 

9. Hvitvasking av penger er en del av operasjonene, 

10. Det utøves innflytelse på politikk, media, 

offentlig forvaltning, rettsmyndigheter eller 

økonomi, 

11. Aktivitetene styres av målsetting om vinning 

og/eller makt. 

 

Slik definisjonen er utformet forutsettes det at punkt en, tre, fem og elleve i listen ovenfor 

foreligger før aktiviteten kan betegnes som organisert
30

. Altså betegnes aktivitet som er 

økonomisk/vinningsbasert, som utføres av tre eller flere i samarbeid, som har strukket seg 

over noe tid, og hvor det foreligger mistanke om alvorlig kriminalitet, som organisert kri-

minalitet.  

 

I denne avhandlingen er begrepet organisert kriminalitet anvendt som en form for krimina-

litet som er utført av 3 eller flere sammen. Kriminalitet har et stort potensial for økonomisk 

utbytte, og profittmotivet er deres primære motivasjon for utførelsen av den organiserte 

                                                 

30
 St.meld. nr 7 (2010-2011) s. 9 
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kriminelle virksomheten. Det er flere straffbare handlinger som er egnet til å gi stort øko-

nomisk utbytte, men i oppgaven er det lagt vekt på økonomisk utbytte ved narkotikakrimi-

nalitet. Narkotikakriminalitet er som nevnt egnet til å gi stort utbytte, og ofte vil personer 

som har store utbytter fra slik kriminalitet falle inn under primærgruppen for anvendelsen 

av bestemmelsen om utvidet inndragning.  Lovovertredelsen er ofte grov, og i mange tilfel-

ler kjennetegnes de kriminelle ved at de er gjengangsforbrytere. Begrepet organisert krimi-

nalitet har i avhandlingen imidlertid ingen avhengighetsforhold med hvorvidt bestemmel-

sen i strl. § 60a kommer til anvendelse. Begrepet er også brukt i tilfeller hvor strl. § 60 a 

ikke nødvendigvis ville ha fått anvendelse, men hvor den straffbare handlingen har lignen-

de karakteristikker som det nevnt ovenfor. Som nevnt, er det heller intet klar skille i oppga-

ven mellom organisert kriminalitet og alvorlig profittmotivert kriminalitet, da organisert 

kriminalitet ofte vil bestå av alvorlig profittmotivert kriminalitet. 

 

3.2 Omfanget av organisert kriminalitet i Norge 

 

Det foreligger ikke klare tall på hvor stort omfanget av slik kriminalitet er i Norge, noe som 

betyr at vi ikke kan slå fast størrelsen på det eksakte utbyttet som stammer fra slik krimina-

litet
31

.  Narkotikaomsetningen i de organiserte kriminelle miljøene har de senere år vært 

økende
32

, men politiets trendrapport for organisert kriminalitet 2013-2014 peker i retning 

av at narkotikaomsetningen i disse miljøene har vært jevn de siste årene, basert på hvor 

mye som har blitt beslaglagt av de forskjellige narkotiske stoffene
33

.  Det at omfanget av 

særlig narkotikaomsetningen fortsatt er betydelig, er det mindre tvil om, det kan utledes fra 

rapporten nevnt ovenfor, og fra oppslag i media om forskjellige narkotika beslag. For ek-

sempel var det senest 11.9.2013 på trykk at Oslo politiet hadde foretatt "gigantbeslag" av et 

narkotikaparti, 9 pågripelser ble foretatt og størrelsen på beslaget ble beskrevet som "bety-

                                                 

31
 Dyrnes (2004) s. 53 

32
 St.meld. nr 7 (2010-2011) s. 10 

33
 Politiets trendrapport: Den organiserte kriminalitet i Norge- trender og utfordringer 2013-2014 s. 6 
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delig kvantum i nasjonal målestokk og i et historisk perspektiv, og det er nok verdt millio-

ner"
34
. Dette kan antyde at organiserte kriminelle grupper som har befatning med store 

kvanta narkotika, fortsatt er et aktuelt og alvorlig problem. Oppslaget kan også tyde på at 

det er store verdier som er i omløp i disse miljøene.  

 

Det følger av stortingsmelding nr. 7 (2010-2011) at totalt inndratt beløp for 2010 utgjorde 

134 millioner kroner
35

, det er her verdt å nevne at tallene ikke skiller mellom inndratt beløp 

med hjemmel strl. § 34a, og de andre bestemmelsene om inndragning i straffeloven. Noe av 

bakgrunnen for tallene kan utledes fra dom i LB-2009-79000. Saken dreide seg om 7 fami-

liemedlemmer, som blant annet var dømt for overtredelse av strl. § 317. Fem av familie-

medlemmene ble videre dømt til å ha utført handlingen som ledd i virksomheten til en "or-

ganisert kriminell gruppe" jf. strl. § 60a. Inndragningskravet i denne saken utgjorde hele 12 

% av det totalt inndratte beløpet for 2010
36

.  Se punkt 5.1.3, for nærmere drøftelse av inn-

dragningskravet i saken med hjemmel i strl. § 34a.  

 

Det er imidlertid ikke dokumentert at større kriminelle organisasjoner eller mafialignende 

nettverk opererer i Norge
37

. Det er likevel et overordnet mål at slik kriminalitet ikke skal få 

fotfeste, og således må bekjempelsen starte på et tidlig stadium. 

                                                 

34
 Se Verdens gang nettavis 11.09.2013 (link i litteraturliste) 

35
 St. meld. nr 7 (2010-2011) s. 101 

36
 Rui (2012) s. 427 

37
 St. meld. nr 7 (2010-2011) s 10 
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4 Utvidet inndragning  

 

4.1 Generelt  

 

Som tidligere nevnt er innføringen av regelen om utvidet inndragning jf. strl. § 34 a, ut-

trykk for et overordnet mål om å gjøre inndragning av utbytte, og særlig utbytte som stam-

mer fra organisert kriminalitet til et sterkere kriminalpolitisk virkemiddel
38

. 

 

Reglen gir en vid adgang til å inndra formuesgoder på siktedes hånd, og i utgangspunktet 

kan hele formuen den siktede råder over inndras
39

. Blant endringer som ble innført ved 

bestemmelsen er unntaket fra konkretiseringskravet, og omvendt bevisbyrde
40

.  Nedenfor 

skal vi se nærmere på disse og vilkårene som stilles for anvendelse av bestemmelsen.  

 

4.2 Vilkårene for bruk av bestemmelsen  

4.2.1 Oversikt   

 

Grunnvilkåret for anvendelse av bestemmelsen er at "lovovertrederen finnes skyldig i en 

straffbar handling» jf. strl. § 34 a første ledd. Dette innebærer at utvidet inndragning kun 

kan anvendes dersom straffbarhetsvilkårene er oppfylt
41

. Straffbarhetsvilkårene skal ikke 

behandles selvstendig i avhandlingen, men det er her grunn til kort å nevne hva disse vilkå-

rene innebærer. Straffbarhetsvilkårene er betingelser for at en handling skal være belagt 

                                                 

38
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 8 

39
 Ot.prp. nr 8 (1998.1999) s 35 

40
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 32 

41
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 67, se også Dyrnes (2003) s 57 
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med straff og utgjør tilsammen fire betingelser. Først og fremst må det foreligge et straffe-

bud som dekker handlingen som er foretatt, for eksempel er omsetning av narkotika selve 

handlingen, og straffebudet som dekker handlingen er strl. § 162. Det må med andre ord 

foreligge et straffebud som gjør handlingen straffbar. Handlingen må være utført med en 

viss grad av subjektiv skyld, hovedregel i strafferetten er at det kreves forsett, i enkelte 

straffebud er den uaktsomme handling også belagt med straff. Videre må gjerningsperso-

nen være strafferettslig tilregnelig, dette innebærer at lovbryter ikke er under strafferettslig 

lavalder, er psykotisk, eller på andre måter ikke tilregnelig ved gjennomføring av den 

straffbare handling. Siste betingelse er at det ikke foreligger noen straffefrihetsgrunner, 

f.eks. ved nødverge eller nødrett. Betingelsene for straff kan utledes fra straffelovens tredje 

kapittel
42

.   

 

Tillegg til grunnvilkåret må ytterligere to vilkår må være oppfylt dersom bestemmelsen 

skal kunne få anvendelse. Handlingen som lovbryter blir funnet skyldig i, må kunne gi "be-

tydelig utbytte" jf. strl. § 34 a første ledd, og den straffbare handling må være av en viss 

alvorlighetsgrad jf. strl.§ 34 a første ledd, litra a-b.  

 

Det er her på plass å presisere at bestemmelsen om utvidet inndragning primært tar sikte på 

å ramme personer med en kriminell livsstil. Dette innebærer blant annet at ikke enhver vin-

ningsforbrytelse danner grunnlag for anvendelse av bestemmelsen
43

. Dersom vilkårene 

isolert er oppfylt, kan de sentrale hensyn bak bestemmelsen tale for at bestemmelsen ikke 

bør anvendes overfor lovbryter.  

 

Hva som nærmere legges i vilkårene og vekten av formålsbetraktninger blir behandlet ne-

denfor.  

 

                                                 

42
 Andenæs (2004) s 101 flg.  

43
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 67, se også Matningsdal lovkommentar s 249 



21 

 

4.2.2 "Betydelig utbytte" 

 

Hva som er ansett som "betydelig utbytte", kan utledes fra proposisjonen. Her forutsettes 

det at grensen vil gå der Høyesterett har lagt seg på ved avgjørelse av grensen mellom 

simple/grove vinningsforbrytelser
44

. Det følger av Høyesteretts praksis at grensen mellom 

simple/grove vinningsforbrytelser ligger på omkring 100.000 NOK
45

. Således er utbytte fra 

den straffbare handling på omkring 100.000 kr, ansett som betydelig i lovens forstand.  

Begrepet utbytte omfatter, enhver fordel som er oppnådd ved den straffbare handling. Dette 

gjelder primært formuesgoder med en økonomisk verdi, for eksempel fast eiendom, penger 

og løsøregjenstander
46

.  

 

Bestemmelsens ordlyd oppstiller ikke et krav om at utbytte ved den straffbare handlingen 

faktisk må være oppnådd. Vilkåret er oppfylt dersom lovbryter finnes skyldig i en straffbar 

handling som "kan" gi betydelig utbytte jf. strl. § 34 a første ledd
47

. Det er imidlertid ingen 

automatikk i at vilkåret er oppfylt dersom slikt "betydelig utbytte" faktisk er oppnådd. Den 

straffbare handlingen må også være av en slik karakter at den gir en generell sannsynlighet 

for at betydelig utbytte kan oppnås
48

. Det vil derfor ved en del lovbrudd ikke være aktuelt å 

anvende bestemmelsen, for eksempel ved legemskrenkelser, eller drap, da lovbruddene i 

utgangspunktet ikke gir en generell sannsynlighet for "betydelig utbytte". 

 

Det kan imidlertid tenkes unntak fra at bestemmelsen ikke kan anvendes ved lovbrudd som 

ikke har en generell sannsynlighet for å gi betydelig utbytte
49

. Om disse tilfellene henviser 

proposisjonen videre til inndragningsutvalgets utredning som uttaler: 

 

                                                 

44
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 67 

45
 Rt 2010 s1011 avs 25 

46
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 65 

47
 Se ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 67 

48
 Dyrnes (2003) s 59 

49
 Dynes (2003) s 59, se også ot prp nr 8 s 67 
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"… Som eksempel nevnes forbrytelse mot § 227 første ledd annet punktum som rammer 

grove former for trussel mot person der strafferammen er fengsel inntil 6 år når det fore-

ligger «særdeles skjerpende omstendigheter» som nevnt i § 232 tredje punktum. Denne 

bestemmelsen omfatter ulike situasjoner, bl.a. trusselen er «rasistisk motivert». I slike til-

feller kan ikke nr. 2 anvendes. Men nr. 2 kan anvendes dersom det foreligger særdeles 

skjerpende omstendigheter fordi trusselen er fremsatt ved privat pengeinnkreving («torpe-

dovirksomhet»). Det samme gjelder ved forbrytelser mot § 222 første ledd annet 

punktum, som rammer grov tvang…"
50

   

 

Dermed er det ikke avgjørende hvilke straffebud den tiltalte har overtrådt, er den straffbare 

virksomhet av en slik karakter at den kan gi betydelig utbytte er vilkåret oppfylt. Dette 

gjelder enten om den enkelte handling alene, eller om flere straffbare handlinger sammen-

lagt gir slikt utbytte potensial
51

. 

 

Typisk vil et enkeltstående innbrudd i butikk, vanligvis ikke danne grunnlag for anvendelse 

av utvidet inndragning. Slike innbrudd har i utgangspunktet ikke slikt utbyttepotensial at de 

kan gi betydelig utbytte. Er imidlertid innbruddet foretatt hos en gullsmed, eller den straff-

bare virksomhet strekker seg over flere butikkinnbrudd kan det tenkes at utbyttepotensial er 

betydelig
52

. Høyesterett har imidlertid gått lenger i sin anvendelse av bestemmelsen. Se 

punkt 5.1.3. 

 

4.2.3 Den straffbare handlings alvorlighetsgrad  

 

I tillegg til at den straffbare handling må være av en slik karakter at den kan gi betydelig 

utbytte, er det i loven også oppstilt krav om den straffbare handlingens alvorlighetsgrad. 

Utvidet inndragning kan være en meget inngripende reaksjon, og er derfor i utgangspunktet 

                                                 

50
 NOU 1996:21 s 132 høyre spalte 

51
 Dyrnes (2003) s 59 

52
 Ot.prp. nr 8 (1998-1999) s 67/68  
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forbeholdt de alvorlige lovovertredelsene
53

. Kravet til den straffbare handlingens alvorlig-

hetsgrad er hjemlet i straffeloven § 34 a, litra a og b.  

 

 

4.2.3.1 § 34a litra a: Grove straffbare handlinger 

 

Etter litra a, kan utvidet inndragning anvendes dersom siktede finnes skyldig i en eller flere 

straffbare handlinger, som samlet har en strafferamme på 6 års fengsel eller mer, også for-

søk på straffbar handling som kan medføre slik fengselsstraff er tilstrekkelig jf. strl. § 34a 

litra a.  

 

Avgjørende for om handlingen oppfyller alvorlighetskriteriet er maksimumsstraffen i straf-

ferammen ved det aktuelle straffebud, ikke den faktiske utmålte straffen i det konkrete til-

fellet
54

. Blant annet innebærer dette at grove narkotikaforbrytelser jf. strl. § 162, 2. og 3. 

ledd oppfyller kravet til den straffbare handlings alvorlighetsgrad.  

 

Bestemmelsen i strl. § 34 a litra a, har en særlig side mot bestemmelsen i strl. § 60 a. Etter 

strl.§ 60a forhøyes som nevnt strafferammen dersom den straffbare virksomhet blir begått 

som ledd i en organisert kriminell gruppe. Dette innebærer at strafferammevilkåret i be-

stemmelsen om utvidet inndragning vil kunne være innfridd i flere saker nå, enn det som 

var tilfellet før bestemmelsen i straffeloven 60 a trådte i kraft
55

.  

 

Dersom flere straffbare handlinger er begått i konkurrens, hvor gjerningsmannen enten ved 

en enkelt handling overtrer flere straffebud (idealkonkurrens)
56

, eller at han i forskjellige 

handlinger har overtrådt flere straffebud som kommer til pådømmelse sammen (realkon-
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kurrens)
57

, kan kravet til strafferammen oppfylles. Videre er det ikke et krav at den enkelte 

handling alene skal være egnet til å gi slik "betydelig utbytte", det er tilstrekkelig dersom 

de straffbare handlingene samlet kan gi "betydelig utbytte", så fremt handlingene isolert har 

gitt noe utbytte hver for seg
58

. 

 

Som tidligere fortalt rammes forsøkstilfellene også av bestemmelsen og det er intet krav at 

utbytte faktisk er oppnådd. Straffeloven § 51, tilsier at forsøkstilfeller skal straffes midlere 

enn fullbyrdet straffbar handling. Dette får imidlertid ikke betydning for spørsmålet om 

anvendelsen av utvidet inndragning jf. strl. § 34a første ledd, litra a, kravet til strafferam-

men.  Det avgjørende ved bedømmelsen av om strafferammevilkåret er oppfylt vil således 

være hva strafferammen for fullbyrdet handling i straffebudet er
59

.  

 

 

4.2.3.2 §34a, litra b: Gjentagelseshandlinger 

 

Etter strl.§ 34 a litra b, kan inndragning også finne sted overfor en tilbakefallende forbryter. 

 

Bestemmelsen kommer til anvendelse dersom lovbryter har begått minst en straffbar hand-

ling som kan medføre fengselsstraff i to år eller mer.  Her, som i straffeloven § 34 a. litra a, 

vil det avgjørende være hva som er lengstestraffen i det overtrådte straffebud, ikke den fak-

tiske utmålte straffen i det enkelte tilfellet
60

. Videre omfattes også forsøk på slike handling-

er, og det er ikke nok at strafferammen blir 2 år etter konkurrensregelen i straffeloven § 

62
61

. En av de straffbare handlingene må selvstendig kunne medføre fengselsstraff i minst 

to år
62

. 
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Det at lovovertreder finnes skyldig i en straffbar handling som har strafferamme på minst 

to år er imidlertid heller ikke nok. Lovbryter må også i løpet av de siste fem årene før den 

nåværende handling ble begått, ha blitt ilagt straff for en handling som er egnet til å gi be-

tydelig utbytte
63

. For den straffbare handlingen som har blitt begått innenfor disse fem åre-

ne, stilles det ikke et selvstendig krav om strafferamme
64

, kravet til denne handlingen er 

kun at den er egnet til å gi betydelig utbytte. 

 

4.3 Noen særlige trekk ved bestemmelsen om utvidet inndragning  

 

4.3.1 Den omvendte bevisbyrde  

 

Hovedregel ved strafferettslige sanksjoner er at påtalemyndigheten har bevisbyrden, altså 

er det påtalemyndigheten som skal fremlegge bevis for at formuen er ulovlig ervervet. Sær-

egent ved bestemmelsen om utvidet inndragning jf. strl. § 34 a er at bevisbyrden er snudd 

og lagt på den siktede. I bestemmelsens andre ledd heter det. "Ved utvidet inndragning kan 

alle formuesgoder som tilhører lovovertrederen inndras hvis han ikke sannsynliggjør at 

formuesgodene er ervervet på lovlig måte…". Kjernen i den omvendte bevisbyrde er at 

lovbryter har bevisbyrden. I utgangspunktet kan alle formuesgoder som tilhører ham inn-

dras. Dersom inndragning skal unngås må lovovertreder sannsynliggjøre at han har erver-

vet formuesgodet på lovlig måte
65

.  
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Kravet om at ervervet må ha skjedd på lovlig måte innebærer at både formuesgodet, og 

fremgangsmåten i ervervelsen må være lovlig
66

. Problemstillingen er aktuell i tilfeller hvor 

lovbryter for eksempel bruker avkastning fra straffbare handlinger til erverv av fast eien-

dom. I slike tilfeller har ervervet ikke skjedd på lovlig måte, da midlene som er brukt ved 

ervervelsen er utbytte fra straffbare handlinger. Et annet tilfelle kan være der formuesgjen-

standen er anskaffet ved bedrageri, i et slikt tilfelle er formuesgjenstanden et direkte utbytte 

fra den straffbare handlingen, og det foreligger ikke lovlig erverv. Pengene som i utgangs-

punktet brukes kan være lovlig ervervet for eksempel gjennom vanlig arbeidsinntekt. Der-

som disse pengene så blir investert i en innsidehandel, er fortjenesten som måtte foreligge 

ulovlig, og således kan denne være gjenstand for inndragning 
67

.  Essensen er at man ikke 

kan bruke lovlige midler i illegal virksomhet, da avkastning fra denne virksomheten nød-

vendigvis vil være ulovlig.  

 

4.3.2 Kravet til sannsynlighetsovervekt  

 

En språklig forståelse av ordlyden "sannsynliggjør" jf. strl. §34 a, 2 ledd, tilsier at lovbryter 

må godtgjøre at det er mer sannsynlig, enn ikke at ervervet har skjedd på lovlig måte. Altså 

er kravet i bestemmelsens ordlyd at det skal foreligge overvekt av sannsynlighet for at for-

muen er lovlig ervervet.  

 

Inndragningsutvalget foreslo at det normalt skulle kreves sannsynlighetsovervekt for lovlig 

erverv dersom formuesgjenstanden skulle unntas inndragning. Inndragningsutvalget åpnet 

imidlertid for at det i særlige tilfeller, for eksempel der hvor formuesgjenstanden er erver-

vet i utlandet for lang tid tilbake skulle være nok at lovbryteren ga "tilstrekkelig" eller "ak-

septabel" dokumentasjon på at formuesgjenstanden var lovlig ervervet
68

.  
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Det er her viktig å presisere at forslaget ikke ble fulgt opp, og en lempning av beviskravet 

ved særlige tilfeller ble ikke innført
69

. Begrunnelsen er i stor grad angitt å være rettsteknis-

ke hensyn og at urimelige resultater som eventuelt måtte oppstå i den enkelte sak kunne 

avverges ved at adgangen til å foreta utvidet inndragning er fakultativ
70

. Gjeldende rett er at 

beviskravet for lovlig erverv er sannsynlighetsovervekt, og at beviskravet ikke lempes i 

særlige tilfeller
71

. 

 

4.3.3 Mulighetene til å sannsynliggjøre lovlig erverv? 

 

Som nevnt ovenfor er beviskravet for lovlig erverv sannsynlighetsovervekt, men lovgiver 

har ikke hatt som hensikt å gjøre det tilnærmet umulig for borgere å sannsynliggjøre lovlig 

erverv
72

. Inndragningsutvalget behandlet mulighetene for sannsynligjøring av lovlig erverv 

inngående i sin utredning. Inndragningsutvalget påpeker at sannsynliggjøring av lovlig er-

verv hovedsakelig vil være uproblematisk, så fremt formuesgjenstanden er tilegnet på lov-

lig måte. Først og fremst kan slikt lovlig erverv sannsynliggjøres ved det som følger av 

offentlige innrapporteringer som selvangivelse
73

. Andre transaksjoner kan legge igjen spor 

i form av dokumentasjon fra långiver, kvitteringer eller kontrakter
74

. Essensen er at det i de 

aller fleste tilfeller vil foreligge dokumentasjon for en transaksjon, som kan klargjøre hvor-

dan ervervet har foregått.  

 

Det kan imidlertid tenkes tilfeller hvor den siktede ikke har oppgitt inntekter til myndighet-

ene. I utgangspunktet skal det i slike tilfeller ikke være umulig å bevise at ervervet er lov-
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lig. forarbeidene forutsetter med tanke på beviskravet, at det i disse tilfellene "… bør gjen-

nomgående stilles strenge krav før lovlig erverv er sannsynliggjort..."
75

. Siktede må også 

belage seg på at inntekter som han senere dokumenterer, hvor han ikke har fulgt gjeldende 

skattelovgivning kan være gjenstand for selvstendig straffeforfølgning
76

. Vitneutsagn kan i 

noen tilfeller være tilstrekkelig til å sannsynliggjøre lovlig erverv, såfremt dette er troverdi-

ge vitner
77

.  

 

Inndragningsutvalget oppfordrer rettsanvenderen i sitt arbeid å være særlig bevisst angåen-

de muligheten for proforma arrangementer. Dette gjelder enten hvor formuesgodet reelt er 

eid av lovbryter, men fiktivt overført til en annen, eller når formuesgodene som tilsynela-

tende fremstår som lovlige ervervet, er ervervet ved utbytte fra straffbare handlinger som 

senere har vært gjenstand for hvitvasking
78

. 

 

4.3.4 Betydningen av både lovlige og ulovlige inntekter  

 

En særlig problemstilling som kan reise seg er hvor lovbryter kan bevise at han har hatt 

lovlige inntekter, samtidig som disse inntektene ikke forklarer formuen eller forbruket han 

har hatt
79

. I slike tilfeller kan lovbryter påstå at formuesgodene er ervervet med lovlige 

midler, og at de ulovlige midlene har gått til forbruk
80

. I disse tilfellene skjer det ikke noen 

forholdsmessig fordeling mellom lovlige og ulovlige inntekter, såfremt de lovlige inntekte-

ne ikke overgår det som må antas å gå med til normalt forbruk
81

. I disse tilfellene presume-

res det at hele formuen er ulovlig ervervet. Det at hele formuen presumeres å være ulovlig 
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ervervet, selv om lovbryter har lovlige inntekter baserer seg på prinsippet om at alle skal 

livnære seg med lovlige inntekter. Dersom slik fordeling hadde funnet sted ville det i reali-

teten innebære at lovbryter kunne sitte igjen med deler av formuen som stammet fra ulovlig 

virksomhet. På denne måten ivaretas også formålet om at ingen skal tjene kriminell virk-

somhet.   

 

Spørsmålet om sannsynliggjøring av lovlig erverv, hvor lovbryter disponerte både lovlige 

og ulovlige midler ble behandlet i Rt. 2003 s 1096. Saken gjaldt adgangen til utvidet inn-

dragning, hvor siktede i tidligere instanser hadde blitt dømt for grove narkotikaforbrytelser 

jf. straffeloven § 162, tredje ledd. Siktede anførte at hun hadde sannsynliggjort lovlig er-

verv ved fremleggelse av dokumentasjon på finansiering av leilighet, ved salg av tidligere 

leiligheter og lån, samt tilskudd fra kommunen
82

.   

 

Høyesterett uttaler: 

 

" … Etter påtalemyndighetens syn kan lovovertrederen ikke komme utenom inndragning 

etter § 34a ved å finansiere sitt forbruk med illegale midler, og så bruke midler som er 

lovlig ervervet, til investering. A bestrider at § 34a gir adgang til en slik betraktningsmåte, 

men har for øvrig ikke vesentlige innvendinger mot politirevisors beregninger. Etter mitt 

syn er påtalemyndighetens betraktningsmåte godt forenlig med loven. Formuesoppbyg-

ningen kan ikke anses som lovlig når lovlige inntekter ikke er større enn det som går til 

forbruk…"
83

 

 

Dommen behandles nærmere i punkt 5.1.3. 

 

4.3.5 Unntak fra konkretiseringskravet  

 

                                                 

82
 RT 2003 s. 1096 avs 10 

83
 Rt 2003 s.1096 avs 11/12 



30 

 

Hovedregelen ved inndragning er fortsatt at påtalemyndigheten skal konkretisere den 

straffbare handlingen som utbyttet stammer ifra. Strl. § 34 a hjemler således et unntak fra 

hovedregelen i strl. § 34, som krever at den straffbare handlingen som utbytte stammer ifra 

må konkretiseres. Situasjonen før revisjonen av inndragningsbestemmelsene i 1999 og inn-

føringen av utvidet inndragning bydde på et særlig problem. Problemet var at formuesgo-

dene lovbryter rådet over ofte tilsa at den straffbare virksomheten var større enn det var 

mulig å bevise. Således var det ikke mulig å ramme lovbryters verdier, da påtalemyndighe-

ten ikke kunne konkretisere den straffbare handlingen verdiene stammet ifra
84

.  

 

Om noe av begrunnelsen for unntaket fra konkretiseringskravet uttales det i RT 2003 s 897 

at 

 

"… Det vil ikke være legitimt om politiet under etterforskning, eller påtalemyndigheten 

under utøvelse av påtalekompetansen, av bekvemmelighetshensyn sikter seg inn mot § 

34a for å komme rundt kravet om individualisering av den straffbare handling som utbytte 

stammer fra. Når lovgiver fant grunn til å etablere ordningen med utvidet inndragning, var 

dette langt på vei begrunnet i at fraværet av slik mulighet kan virke støtende for den al-

minnelige rettsoppfatningen…" 
85

 

 

Kjennelsen behandles nærmere i punkt 5.1.3.  

 

Altså tok innføringen av regelen sikte på å ramme kriminelle som ble funnet skyldige i 

straffbare handlinger, hvor de straffbare handlingene var egnet til å gi betydelig utbytte, 

men hvor formuene ikke var mulig å koble til en eller flere konkrete straffbare handling-

er
86

. Unntaket fra konkretiseringskravet, sammen med den omvendte bevisbyrde utgjør 

hovedforskjellene mellom utvidet inndragning jf. strl. § 34 a og alminnelig inndragning jf. 

strl. § 34.  
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Det at den straffbare handlingen måtte konkretiseres ved bruk av inndragningsreglene før 

revisjonen i 1999, ble ansett som et av problemene ved at inndragningsbestemmelsene ikke 

var effektive nok. Som nevnt var det med de gamle reglene lite påtalemyndigheten kunne 

gjøre for å frata lovbrytere formuesgodene når de ikke kunne konkretisere de straffbare 

handlingene disse stammet fra
87

. Målet ved innføring av et unntak fra konkretiseringskravet 

var at den ville kunne bidra til å øke muligheten til å frata bakmenn ved alvorlig profittmo-

tivert kriminalitet fortjenesten de hadde oppnådd ved sin kriminelle virksomhet.  

 

Ved innføring av utvidet inndragning, ble spørsmålet om bestemmelsen ville stride imot 

grunnloven § 104, og EMK art 6 (2) om uskyldspresumsjonen drøftet. Begge spørsmålene 

ble besvart benektende i proposisjonen til bestemmelsen
88

. Det at regelen ikke krenker ver-

net i grl.§ 104, eller EMK art 6 (2) er videre stadfestet i forarbeidene til nye straffelov, se 

ot.prp.nr.90 s 345-346. 

 

Da påtalemyndigheten ikke må konkretisere det straffbare forhold, skulle dette tilsi økt 

bruk og således en effektivisering av inndragningsbestemmelsen i strl. § 34 a. Unntaket 

innebærer at man i utgangspunktet er bedre rustet til å ivareta de sentrale hensyn bak inn-

dragningsbestemmelsene. For hvilket hensyn dette gjelder henvises det til punkt 2.2 flg. 

 

 

4.4 Hva kan inndras? 

 

Hva som kan inndras med hjemmel i straffeloven § 34 a, er angitt i bestemmelsen annet 

ledd som lyder "Ved utvidet inndragning kan alle formuesgoder som tilhører lovovertrede-

ren inndras...". "Formuesgoder", omfatter alt som har en økonomisk verdi, som for eksem-
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pel fast eiendom, penger eller annet løsøre. At verdien av formuesgodet, overstiger det ut-

byttet som retten mener at lovovertreder har hatt, er ikke til hinder for at utvidet inndrag-

ning brukes som reaksjon
89

. Utgangspunktet er altså at alt som tilhører lovovertrederen kan 

inndras.  

 

Bestemmelsen brukes overfor formuesgoder lovovertrederen eier, og overfor formuesgoder 

som bevises å tilhøre lovovertrederen, men som er overført til andre for å tilsløre formues-

godets eierforhold
90

. Spørsmålet om formuesgodene tilhørte lovbryter ble tatt opp i Rt 2004 

s 1126.  Lovbryter var dømt for oppbevaring av narkotika, og under ransaking av lovbry-

ters bopel ble det totalt funnet kr 356 500. Et mindre beløp på kr 16 500 ble funnet i sove-

rommet, og kr 340 000 ble funnet gjemt i en kasse i tilknytning til bod. Lovbryters forsva-

rer anførte at beviskravet for at formuesgodene tilhørte lovbryter bør være av samme styrke 

som for konstatering av skyld, og at enhver tvil må komme tiltalte til gode
91

. Høyesterett 

uttaler i avsnitt 25 at: 

 

"Påtalemyndigheten har utvilsomt tvilsrisikoen for at formuesgodene tilhører lovovertre-

deren - og spørsmålet er ikke omtvistet- men den skal ikke føre bevis for at vedkommende 

er skyldig i noen straffbar handling med tilknytning til formuesgodene som påstås inn-

dratt. Et krav om at det ikke skal foreligge rimelig eller fornuftig tvil på dette punkt vil in-

nebære at ordningen med utvidet inndragning langt på vei mister mye av den effektivitet 

som begrunnet innføring av den, og jeg kan ikke se at det er grunnlag for å oppstille noe 

annet krav enn sannsynlighetsovervekt for at tiltalte er eier."
92

 

 

Høyesterett kom etter en vurdering av momentene i saken til at det forelå sannsynlighets-

overvekt for at pengebeløpet tilhørte lovbryter, og forkastet anken.  
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Hovedregelen ved anvendelse av utvidet inndragning er gjenstandsinndragning. Imidlertid 

åpner bestemmelsen i straffeloven § 34 a annet ledd siste punktum, for at bestemmelsen i 

strl. § 34, 3. ledd skal gjelde tilsvarende. Dette betyr at retten har adgang til å pådømme 

verdiinndragning, noe som igjen innebærer at retten kan dømme til inndragning av et beløp 

som helt eller delvis tilsvarer formuesgodets verdi. Det kan være flere grunner til at verdi-

inndragning er mer egnet enn gjenstandsinndragning i den aktuelle sak. Et eksempel kan 

være der formuesgjenstanden er i utlandet, og det ikke praktisk å tilbakeføre gjenstanden til 

Norge. Dette kan være tilfellet hvor formuesgjenstanden er fast eiendom. Eksempelvis kan 

det tenkes at lovbryter eier eiendom i et afrikansk land, i slike tilfeller vil det kunne være 

både praktisk og økonomisk å heller inndra tilsvarende verdi i Norge. Et annet tilfelle kan 

være hvor inndragningsgjenstanden er eiendom som brukes som fast bolig. Huser boligen 

lovbryters barn og ektefelle kan dette være tilstrekkelig grunn til og heller foreta verdiinn-

dragning
93

. 

 

4.5 Beregning av lovbryters ansvar 

 

Formuesgodene til lovbryter kan inndras etter bestemmelsen. Dette er en naturlig følge av 

at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, og følger av bestemmelsens første ledd, første 

punktum. Spørsmålet her er om i hvilken utstrekning verdien av formuesgoder som ikke 

eies av lovbryter kan inntas i inndragningskravet ved beregning av lovbryters ansvar. 

 

Strl. § 34 a, tredje ledd inneholder som nevnt foran en beregningsregel. Bestemmelsen åp-

ner for at det ved utvidet inndragning ovenfor lovovertredere, også kan komme i betrakt-

ning hva lovovertrederens nåværende eller tidligere ektefelle eier av formuesgoder
94

. Mu-

ligheten til å innta disse formuesgodene i beregningen av ansvaret til lovovertreder, antas å 

være egnet til å øke effektiviteten til bestemmelsen. Dersom vilkårene for utvidet inndrag-
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ning forøvrig er oppfylt er det således adgang til å legge vekt på nåværende eller tidligere 

ektefelles formuesgoder ved beregning av lovovertreders ansvar. Enkelte forbehold er tatt, 

og kan utledes fra bestemmelsens tredje ledd litra a-c
95

. Bestemmelsen kan også komme til 

anvendelse overfor samboere og partnere ettersom bestemmelsenes siste ledd, andre 

punktum likestiller ekteskap med de som lever i et "ekteskapslignede forhold". 

 

Det er ikke et vilkår for å innta formuesgodene i beregningen av lovbryters ansvar, at påta-

lemyndigheten kan godgjøre at formuesgodene stammer fra lovovertredelser på lovbryters 

hånd, eller at de faktisk er overført fra lovbryter til ektefellen
96

. Bestemmelsen åpner kun 

for beregning av inndragning på lovbryters hånd, og er ikke en inndragningshjemmel oven-

for ektefelle. Dersom formuesgodet tilhører ektefellen, kan verdien inndras hos lovbryter 

og for å sikre kravet kan det tas heftelse i formuesgodet
97

. Inndragning hos ektefelle må 

skje med hjemmel i andre bestemmelser i loven som ikke skal behandles her, se strl. § 37 a. 

 

Strl. § 34 a, 3 ledd litra a-c inneholder de nærmere vilkårene for å innta nåværende, eller 

tidligere ektefellers formuesgoder i beregningen av lovbryters ansvar.  

 

Strl. § 34 a, litra a utelukker slik beregning dersom det aktuelle formuesgodet ble ervervet 

før ekteskapet ble inngått eller etter at ekteskapet ble oppløst. 

 

Strl. § 34 a, litra b utelukker slik beregning dersom formuesgodet er ervervet fem år eller 

mer før den straffbare handling som danner grunnlaget for utvidet inndragning. 
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Strl. § 34 a, litra c utelukker at formuesgodene kommer i betraktning dersom lovovertrede-

ren kan sannsynliggjøre at formuesgodet er ervervet på annen måte enn ved straffbare 

handlinger. Kravet til sannsynlighetsovervekt gjelder her som ellers i bestemmelsen
98

. 

 

                                                 

98
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4.6 Når bør utvidet inndragning foretas? Relevante momenter i vurderingen 

 

Nedenfor skal vi se nærmere på momenter som kan utledes fra rettspraksisen og forarbei-

dene. Momentene er veiledende ved avgjørelsen om utvidet inndragning burde anvendes i 

det aktuelle tilfellet, og behandlingen er ikke uttømmende. Som nevnt er adgangen til å 

foreta utvidet inndragning fakultativ og det uttales i forarbeidene til bestemmelsen at: 

 

"…Utvidet inndragning bør særlig foretas når det- på bakgrunn av det aktuelle lovbruddet 

sett i sammenheng med utbyttets størrelse, sannsynligheten for stort utbytte og/eller ufor-

klarlig verdier på lovbryterens hånd- er en velbegrunnet mistanke om at den oppklarte 

kriminalitet bare er en del av den kriminaliteten som er begått, og hvor det er det er rime-

lig og velbegrunnet å stille krav om at lovbryteren sannsynliggjør at formuen er lovlig er-

vervet."
99

. 

 

 

4.6.1 Det enkelte lovbrudd 

 

Som nevnt er primærgruppen for anvendelsen av bestemmelsen lovbrytere med en "krimi-

nell livstil". Utredningen nevner alkoholloven § 10-1 3.ledd, hvor lovbryter har befatning 

med " et betydelig kvantum alkoholholdig drikk" som et eksempel på når etterforskningen 

bør ta sikte på et utvidet inndragningskrav
100

. Det samme kan gjøres gjeldende for tilfeller 

hvor lovovertredelsen er grove narkotikaforbrytelser. Disse har stor utbyttepotensial, og 

drives med et profittmotiv som motivasjon. Som vi skal se senere, viser også rettspraksis at 

flere saker hvor bestemmelsen om utvidet inndragning brukes, er det i forbindelse med 

grove narkotikaovertredelser, se punkt 5.1.3. I andre tilfeller kan det aktuelle lovbrudd 

være enkeltstående innbrudd på mindre steder som verken krever stor planlegging, eller har 
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et betydelig utbyttepotensial. Dermed bør det aktuelle lovbruddet, og måten det gjennomfø-

res på, tillegges vekt i vurderingen av om bestemmelsen skal komme til anvendelse.
101

  

 

4.6.2 Flere lovbrudd? 

 

Et annet moment er om lovbryter tidligere er domfelt for profittmotiverte lovbrudd. Har 

lovbryter tidligere vært domfelt for profittmotivert kriminalitet kan det tyde på at lovbryter 

har en kriminell livstil. I Rt. 2003 s. 897 ble det blant annet lagt vekt på at lovbryters tidli-

gere domfellelser antydet at han jevnlig hadde omsatt narkotika.
102

. Avgjørelsen behandles 

nærmere under punkt 5.1.3. 

 

4.6.3 Hvor stort er utbyttet? 

 

Størrelsen på utbyttet kan være et viktig moment i vurderingen. Dersom det kan bevises at 

utbyttet fra den kriminelle virksomhet har vært stor, kan dette si noe om profesjonaliteten 

ved utførsel av den straffbare handlingen og generelt om hvordan lovbryter opererer. Det 

kan også være av betydning hva utbyttet har blitt brukt til. Har den medgått til forbruk, 

eller er den investert for ytterligere avkastning? Slike forhold kan ha betydning i vurde-

ringen av om utvidet inndragning bør foretas, og om lovbryter har en "kriminell livsstil"
103

. 

 

4.6.4 Verdier som ikke kan godtgjøres 

 

Disponerer lovbryter over midler, hvor det ikke er et rimelig forhold mellom inntek-

ter/formue og forbruk, kan dette tyde på at han har en kriminell livsstil. Et typisk tilfelle 
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kan være som vi skal se nedenfor i LB-2011-89230, hvor lovbryters inntekt stammet fra 

trygdeytelser, men verdier han disponerte ikke harmonerte med det han fikk fra disse ytel-

sene. Som nevnt brukes privatforbruksanalyser for å kartlegge om det er et misforhold, og 

eventuelt hvor stort misforholdet mellom inntekt/formue og forbruk er. Dette er også et 

moment som kan inntas i vurderingen om utvidet inndragning skal anvendes i den aktuelle 

sak
104

.   

 

Momentene kan enten alene eller sammen være av betydelig vekt i vurderingen. dersom 

flere av dem gjør seg gjeldende i det aktuelle tilfellet, bør utvidet inndragning anvendes 

som reaksjon. 

 

I punkt 5, skal vi se på den faktiske bruken av bestemmelsen og hvorvidt disse momentene 

tillegges vekt i rettspraksis. 
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4.7 Norges internasjonale forpliktelser  

 

4.7.1 Palermokonvensjonen  

 

"United Nations Convention against Transnational Organized Crime" også kjent som Pa-

lermokonvensjonen, var resultat av at organisert kriminalitet ble mer internasjonalt, og po-

litisk vilje til å bekjempe slik kriminalitet på tvers av landegrenser. Formålet med konven-

sjonen var blant annet å forhindre og bekjempe grenseskridende organisert kriminalitet på 

en effektiv måte, jf. konvensjonens art 1. Konvensjonen er per 10.10.2013 ratifisert av 178 

land
105

. 

 

Artikkel 12, nr 1 i konvensjonen lyder: 

 

 " 1. States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their 

domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation 

of: 

(a) Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention 

or property the value of which corresponds to that of such proceeds; 

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for 

use in offences covered by this Convention.” 

 

Konvensjonsteksten innebærer at deltakerlandene bør strekke seg så langt som deres 

respektive rettssystemer tillater, for å sikre mulighetene for inndragning av utbytte fra 

straffbare handlinger utført som ledd i organisert kriminalitet.  
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Konvensjonen omhandler også kriminalisering av hvitvasking jf. art 6, kriminalisering av 

korrupsjon jf. art 8 og kriminalisering av deltagelse i organisert kriminell gruppe jf. art 5. 

Konvensjonsbestemmelsene gjenspeiles i norsk rett i henholdsvis straffeloven § 317 for 

hvitvasking, § 246a for korrupsjon og § 60a for deltagelse i organisert kriminell gruppe. 

 

Konvensjonen ble av Norge ratifisert 23.sep 2003, Norge er dermed forpliktet til å følge 

konvensjonen, noe som også betyr at Norge er forpliktet til å ha regler om inndragning av 

utbytte.  

 

4.7.2 Andre konvensjoner  

 

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (heretter 

Wienkonvensjonen) av 19.12.1988 markerte starten på motarbeidelse av hvitvasking som 

et internasjonalt problem
106

. Artikkel 5 i konvensjonen pålegger medlemslandene å imple-

mentere regler som er nødvendige for å kunne inndra utbytte av overtredelser som er angitt 

i konvensjonens artikkel 3, nr 1
107

.   

 

Videre er Norge aktive i Financial Action Task Force on Money Laundering (heretter 

FATF). FATF er et mellomstatlig organ og ble opprettet av G7 landene allerede i 1987. 

FATF har utarbeidet 40 anbefalinger som ledd i bekjempelse av hvitvasking av utbytte som 

stammer fra straffbare handlinger. Anbefalingene er ikke bindende
108

, men Norge har vist 

stor vilje til å implementere disse i norsk lovgivning. En av anbefalingene er at det vedtas 

lover som gjør det mulig å inndra utbytte fra straffbare handlinger
109

. 
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Videre pålegger "United Nations Convention against Corruption", kjent som korrupsjons-

konvensjonen, statene å ha inndragningsregler. Konvensjonen ble ratifisert av Norge i juni 

2006. Konvensjonens art. 31 er i stor grad lik utformet som art. 12 i Palermokonvensjonen, 

som er gjengitt ovenfor.  

 

De norske reglene om inndragning, presumeres å være i samsvar med våre internasjonale 

forpliktelser. De ulike konvensjonene viser videre at inndragning av utbyttet generelt er 

ansett som et viktig middel i bekjempelse av alvorlig profittmotivert kriminalitet. 
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5 Den faktiske bruken av bestemmelsen om utvidet inndragning  

 

5.1.1 Fremgangsmåte 

 

Her skal jeg se nærmere på den faktiske bruken av bestemmelsen om utvidet inndragning. 

Dette er gjort først og fremst med utgangspunkt i statistikk fra politiet som angir antall sa-

ker hvor strl. § 34 a blir brukt som reaksjon.  

 

Jeg har også funnet det hensiktsmessig å behandle et utvalg av rettspraksis. Utvalget har 

tatt sikte på å behandle avgjørelser som er klargjørende for problemstillinger som gjør seg 

gjeldende. Ved søk på lovdata, med lovhenvisning som søkekriteriet får man opp 32 avgjø-

relser fra høyesterettspraksis. Ikke alle disse behandler bestemmelsen, og avgjørelsene jeg 

har valgt er noen av dem som behandler bestemmelsen opp mot problemstillingen i oppga-

ven.  

 

Ved søk på lagmannsrettspraksis er samme søkekriteriet anvendt. Dette gir 263 treff, hvor 

de fleste avgjørelsene er avsagt i Borgarting lagmannsrett med 161 treff, etterfulgt av Gula-

ting lagmannsrett med 47 treff. Således antas det at Borgarting lagmannsretts praksis kan gi 

et dekkende bilde av bruken av bestemmelsen. Utvalget som er sett på er hovedsakelig 

Borgartingpraksis de siste 3 årene fra 2010-2013 som tilsvarer 40 treff. Ikke alle treffene er 

egnet til å utlede noe ifra, da det i mange avgjørelser er påstått inndragning etter § 34a i 

underretten men ikke vært gjenstand for behandling i lagmannsretten. Det er avgrenset mot 

de avgjørelser som behandler bestemmelsen. Jeg har også sett på andre lagmannsretts-

dommer som ikke er avsagt i Borgarting lagmannsrett, men som kan være med på under-

bygge bruken av bestemmelsen om utvidet inndragning.  

 

Dette er gjort med hensikt i å belyse hvordan regelen brukes i praksis, og vise tendenser 

ved bruk av bestemmelsen. Hovedvekten har blitt lagt på høyesterettspraksis, og særlig kan 



43 

 

enkelte av disse avgjørelsene være godt egnet til å forstå typetilfeller bestemmelsen anven-

des ved. Videre er rettspraksis egnet til å vise noen tendenser ved bruk av bestemmelsen og 

hvordan retten tolker bestemmelsens anvendelsesområde og vilkår forøvrig. Nedenfor be-

handles også rettspraksis som tidligere er henvist til i oppgaven, det vises til henvisninger 

for der dette gjelder.  

 

5.1.2 Statistikk 

 

Statistikk viser at antall avgjørelser hvor utvidet inndragning blir brukt varierer fra år til år. 

I 2010 ble bestemmelsen brukt i totalt 155 tilfeller, i 2011 var tallet nede i 61 tilfeller og i 

2012 økte tallet betydelig til 359 tilfeller. Statistikken forklarer forskjellen mellom 2011 til 

2012 slik:  

 

"Når det gjelder den meget sterke økningen i antallet utvidete inndragninger (§34a), vet vi 

at et betydelig antall av sakene gjelder en større narkotikasak i et politidistrikt."
110

 

 

Altså var det særlig en større narkotikasak ved et politidistrikt som var grunnen til at be-

stemmelsen ble betydelig mer brukt i 2012 enn de foregående årene
111

. Det utdypes ikke 

nærmere i forklaring av tallene hvilken sak som er grunnen til den sterke økningen i bruken 

av bestemmelsen om utvidet inndragning jf. strl. §34a. Det er heller ikke angitt noen refe-

ranse eller annet om saksforhold rundt denne. Dermed har jeg heller ingen ytterligere data 

for behandling av denne saken. 

 

Når det gjelder størrelsen av de inndratte beløpene, skiller ikke statistikken mellom beløp 

inndratt etter straffeloven § 34a, og de øvrige inndragningsbestemmelsene. I 2012 ble det 

fremmet totalt 6762 inndragningskrav, og av disse var det kun som nevnt 359 krav med 
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hjemmel i strl. § 34 a, de resterende kravene er hjemlet i strl. §§ 34 og 35. Disse 6762 kra-

vene, utgjorde samlet inndragningsbeløp på kr. 108 115 322
112

.  

 

I skrivende stund foreligger det tall fra årets første to tertialer i 2013. Tallene viser at i årets 

første tertial ble utvidet inndragning anvendt i 16 saker
113

, og at tallet stiger noe i andre 

tertial til 26 saker
114

. Altså er bestemmelsen om utvidet inndragning anvendt i totalt 42 sa-

ker i 2013, tall fra 3 tertial foreligger ikke. Samme statistikk viser også at inndragning etter 

straffeloven § 34 brukes i betydelig større grad, enn etter bestemmelsen om utvidet inn-

dragning.   

 

5.1.3 Rettspraksis  

5.1.3.1 Primærgruppen  

 

En prinsipiell kjennelse på området er Rt.2003 s. 897. Kjennelsen er den første som be-

handler spørsmålet om utvidet inndragning etter straffeloven § 34a. Saken gjaldt kjøp, og 

oppbevaring av 1.927 gram hasjisj. Lovovertredelsen var klassifisert som grov narkotika-

forbrytelse jf. strl. § 162 1ledd jf. 2 ledd jf. 5 ledd samt overtredelse av legemiddelloven § 

31, 2 ledd og 4 ledd. Under ransaking av domfeltes kontor ble det funnet kr 48.600 i kon-

tanter, disse var gjenstand for det utvidete inndragningskravet. Et sentralt spørsmål var om 

bestemmelsen kunne anvendes i tilfellet, da lovbryter ikke hadde en "kriminell livsstil".  

 

Ved tolkning av bestemmelsen, la Høyesterett stor vekt på bestemmelsens forarbeider, sær-

lig ettersom bestemmelsen ved behandling var relativ ny og ikke tidligere behandlet i Høy-
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esterett
115

. Høyesterett behandlet kort de generelle vilkårene og at strafferammevilkåret var 

oppfylt, samt at betydelig utbytte forelå. Høyesterett uttaler i avsnitt 20, i kjennelsen at: 

 

"Formålet med bestemmelsen om utvidet inndragning i § 34a var særlig å effektivisere til-

takene mot den organiserte kriminaliteten, og det jeg har gjengitt fra forarbeidene, viser at 

domfelte i vår sak neppe kan sies å tilhøre den primære målgruppen, jf. henvisningen til 

personer med «kriminell livstil». Selv om A er straffedømt en rekke ganger for vinnings- 

og narkotikakriminalitet, gjelder disse dommene mindre alvorlige straffbare forhold enn 

det han nå er dømt for. Ordlyden oppstiller imidlertid ikke skranker for anvendelsen ut-

over de generelle vilkårene, og jeg kan ikke se at forarbeidene gir støtte for at utvidet inn-

dragning utelukkende skal kunne foretas overfor den gruppen som loven i første rekke tar 

sikte på"
116

 

 

Høyesterett åpnet således for at bestemmelsen fikk et større anvendelsesområde, enn det 

som primært var tiltenkt. Primærgruppen som bestemmelsen i utgangspunktet rettet seg 

mot var lovbrytere som hadde en "kriminell livsstil". Det ble lagt vekt på at lovbryter tidli-

gere hadde vært domfelt, og at de siste domfellelsene antydet at han jevnlig hadde omsatt 

narkotika
117

. Flertallet tok kravet om utvidet inndragning til følge. 

 

Den dissenterende dommer kom til at tiltalte måtte frifinnes, og la særlig vekt på at be-

stemmelsen ikke bør anvendes vesentlig utenfor sitt kjerneområde ettersom bestemmelsen 

opererer med omvendt bevisbyrde. Det ble også reist bekymring over at dersom bestem-

melsen gis slikt anvendelsesområde, vil det kunne lede til større bruk av bestemmelsen enn 

det som var tiltenkt. Dette gjelder særlig ettersom den bevismessig vil være enklere å hånd-

tere for påtalemyndigheten
118

. Som vist ovenfor er det ut fra statistikken liten grunn til å 
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anta at bestemmelsen har blitt brukt i større grad enn tiltenkt, med tanke på at den i ut-

gangspunktet er enklere bevismessig for påtalemyndigheten. 

 

Det at bestemmelsen kan anvendes utenfor det som ble forutsatt som dets primærområde er 

videreført i underrettspraksis. Saken i LB-2010-21902-1 handler om lovbryter som ble 

dømt for forsøk på kjøp av 1,4 kilo hasj. Spørsmålet var om kr 50.000 som domfelte hadde 

på seg ved pågripelse kunne inndras med hjemmel i strl. § 34a. Domfelte i denne saken 

tilhørte ikke primærgruppen, slik som også var tilfellet i Rt. 2003 s. 897. Retten kom like-

vel til at utvidet inndragning kunne foretas, og la vekt på blant annet at han tidligere hadde 

hatt befatning med narkotika.  

 

I LB-2012-14534 som gjaldt heleri av flere gjenstander av mindre verdi, uttalte retten blant 

annet at: 

 

"Lagmannsretten bemerker at bestemmelsen om utvidet inndragning ikke i første rekke er 

rettet mot forbrytere av As karakter. Hun har fast arbeid og inntekt som er tilstrekkelig til 

å leve av, og hun har ikke noen spesielt luksuriøs livsstil. Hun har likevel i løpet av de sis-

te årene kunnet legge seg opp betydelige midler. Det vises til det som er bemerket foran 

om nedbetaling av gjeld og sparing i de siste årene." 

 

I praksis finnes det også tilfeller hvor det er dømt utvidet inndragning, selv hvor lovbryter 

er førstegangsforbryter, et eksempel på det er LE-2004-97450. Lovbryter var tidligere 

ustraffet og beløpet som var ønsket inndratt etter bestemmelsen var pålydende 103.799 kr 

samt en Mercedes Benz personbil. Retten begrunnet dette med at: 

 

"Dersom de formelle vilkår for utvidet inndragning er oppfylt, har retten en fakultativ ad-

gang til å idømme slik inndragning. Lagmannsretten finner at både penger og bilen bør 

inndras. Det vises i den forbindelse til de alvorlige narkotikaforbrytelser A er dømt for og 

til at han jevnlig har drevet med omsetning av narkotika og at det har gitt ham ulovlige 

inntekter." 
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I LB-2012-88373 ble lovbryter funnet skyldig i kjøp av 200 gram amfetamin, og oppbeva-

ring av 165 gram amfetamin fra samme partiet. Lagmannsretten kom til at selv om vilkåre-

ne for utvidet inndragning nok var oppfylt i det aktuelle tilfellet, burde det likevel ikke 

dømmes utvidet inndragning. Det ble lagt vekt på at lovbryter var en tung rusmisbruker og 

at han lå utenfor anvendelsesområdet for utvidet inndragning.  

 

5.1.3.2 Sannsynligjøring av lovlig erverv 

 

En annen sentral problemstilling ble behandlet i Rt 2003 s 1096. Saken gjaldt sannsynligjø-

ring av lovlig erverv, hvor lovbryter var dømt i tidligere instanser for grove narkotikaover-

tredelser og grove trygdebedragerier. Vilkårene for utvidet inndragning var oppfylt og 

spørsmålet var om lovbryter hadde sannsynliggjort lovlig erverv av formuesgoder hvor 

inntekter fra illegale virksomhet var brukt på forbruk og lovlige inntekter hadde medgått til 

erverv av formuesgjenstandene. Høyesterett uttalte med henvisning til utredningen i NOU 

1996:21 s. 107 at, "… Formuesoppbygningen kan ikke anses som lovlig når lovlige inntek-

ter ikke er større enn det som går til forbruk…"
119

.    

 

Utvidet inndragning ble således idømt, bortsett fra for enkelte formuesgoder. 

 

Spørsmålet om i hvilken utstrekning utvidet inndragning skulle brukes ble behandlet i Rt. 

2007 s 583. En kvinne (46), var tidligere straffedømt og ble i lagmannsretten funnet skyldig 

i flere forhold, blant dem overtredelse av strl. § 270 (bedrageri) og § 317 (heleri). Lag-

mannsretten kom frem til at lovbryters formue ikke kunne anses å være ervervet på lovlig 

måte. Spørsmålet ble anket og behandlet i Høyesterett. Høyesterett konkluderte at vilkårene 

for anvendelsen av utvidet inndragning utvilsomt var oppfylt
120

. Privatforbruksanalysen 

viste underdekning på 3,4 millioner kroner. Det vil si at lovbryter til sammen hadde et for-
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bruk på 3,4 millioner kroner mer enn det inntektene ga grunnlag for. Ved spørsmålet om i 

hvilken utstrekning utvidet inndragning skulle brukes uttaler Høyesterett " det avgjørende 

for den øvre ramme for den utvidete inndragning vil da være om det kan legges til grunn at 

A ikke har hatt lovlige inntekter utover det som må anses medgått til dekning av de ordinæ-

re levekostnader"
121

. Etter en vurdering av privatforbruksanalysen, og de øvrige momente-

ne i saken kom Høyesterett frem til at lovbryter ikke hadde større lovlige inntekter enn det 

som må antas å ha medgått til vanlig forbruk. Dermed var det heller ingen grunn til at inn-

dragningskravet ble satt til mindre enn det loven gir adgang til
122

. Inndragningskravet som 

ble behandlet i avgjørelsen var pålydende kr 6,8 millioner.  

 

Problemstillingen i LB-2011-89230 var også om lovbryter kunne sannsynliggjøre at for-

muesgodene var ervervet på lovlig måte jf. strl. § 34a, tredje ledd. Saken dreide seg om 

lovbryter som i tingretten ble dømt for oppbevaring av 1 kilo cannabis og 400 gram hasj. 

Beløpet som var aktuelt å inndra var kr 45 000. Pengene ble funnet i lovbryters bopel. Lov-

bryter anførte at beløpet stammet fra en tidligere overføring på kr 50 000 fra hans far. Lov-

bryter hadde en beskjeden økonomi og hans hovedinntekt var trygdeytelser fra NAV. Lag-

mannsretten kom til at lovlig erverv ikke var sannsynliggjort og dømte utvidet inndragning 

av beløpet. Forøvrig tilhørte ikke lovbryter i saken bestemmelsens primære målgruppe. 

 

5.1.3.3 Tendenser ved bruken av strl. § 34a 

 

Mitt inntrykk etter gjennomgangen av lagmannsrettspraksis i perioden 2010-2013, er først 

og fremst at utvidet inndragning i stor grad foretas i tilfeller hvor lovbryter også har over-

trådt straffeloven § 162. Utvalget er ikke komplett, men hovedvekten av avgjørelsene jeg 

har sett, hvor strl. § 34a anvendes, er avgjørelser hvor primærlovbruddet ofte er overtredel-

se av straffebudet i strl. § 162. Bruken av bestemmelsen kan således sies å være i tråd med 
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det som er bestemmelsens kjerneområde og i samsvar med det bestemmelsen var tiltenkt å 

ramme ved vedtagelse
123

. Praksisen viser videre at utvidet inndragning også anvendes ved 

andre tilfeller av alvorlig profittmotivert kriminalitet. Dette er lovovertredelser som hvit-

vasking, grove tyverier eller grove heleritilfeller. Lovovertredelser nevnt ovenfor er alle 

egnet til å gi betydelig utbytte fra den straffbare handling. Momentene som kan utledes av 

utredningen, og som er angitt i punkt 4.6, tillegges generelt stor vekt i vurderingen av om 

utvidet inndragning skal anvendes. 

 

På den andre siden viser samme gjennomgang, at beløpene som inndras generelt er små. I 

flere av de store sakene hvor inndragning brukes, inndras verdiene etter andre inndrag-

ningsbestemmelser. Som nevnt tidligere kan det fra avgjørelsen i LB-2009-79000 utledes 

enkelte tendenser bak bruken av bestemmelsen. Saksforholdet er tidligere omtalt, det som 

er interessant her, er hva som ble inndratt med hjemmel i § 34a. Beløpene som inndras i 

dommen etter bestemmelsen om utvidet inndragning er av beskjedne størrelser, særlig med 

tanke på at 12 % av inndragningsbeløpet i 2010, stammet fra denne avgjørelsen. Dette 

gjenspeiles også i gjennomgangen av rettspraksisen ovenfor, hvor inndragningskravene 

etter strl. § 34a, hovedsakelig er av beskjedne størrelser.  

 

Utvalget av rettspraksisen som er behandlet ovenfor, gir liten grunn til å være tilfreds med 

bruken av bestemmelsen om utvidet inndragning frem til nå.  
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6  Etterforskning med tanke på utvidet inndragning  

 

6.1 Generelt  

 

Dersom utvidet inndragning skal virke som et effektivt middel i bekjempelsen av alvorlig 

profittmotivert kriminalitet, er det sentralt at formuesgoder som stammer fra straffbare 

handlinger faktisk fratas lovbryter. Nedenfor skal jeg se nærmere på noen utfordringer ved 

etterforskningen av inndragningskravet, og hvorfor det er avgjørende at etterforskningen 

utføres med et potensielt inndragningskrav i sikte på et tidlig stadium
124

. Eventuelle 

tvangsmidler som kan anvendes for å effektivisere utvidet inndragning som virkemiddel i 

bekjempelse av alvorlig profittmotivert kriminalitet blir behandlet nedenfor.  

 

6.2 Utfordringer  

 

Bakmennene ved alvorlig profittmotivert kriminalitet vil ofte ha behov for å gjemme, eller 

omsette utbyttet for å tilsløre dets opprinnelse. Flere metoder brukes, og kriminelle blir 

stadig mer kreative ved tilsløring av utbytte. Sjeldent har bakmenn befatning med den 

straffbare gjerning, således kan ofte den eneste måten for avsløre disse være å følge 

"pengesporet". Målet ved tilsløringen er ofte at utbytte fra de straffbare handlingene skal 

fremstå som lovlig ervervede midler
125

.  

 

6.2.1 Hvitvasking  
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Begrepet hvitvasking er definert i forarbeidene som:  

 

"Med hvitvasking av utbytte menes bl.a. å bruke, konvertere, overdra, tilegne eller besitte 

formuesgoder eller å skjule eller tilsløre formuesgodenes reelle art, opprinnelse, plasse-

ring, råderett, bevegelser, eierforhold, samt forsøk på eller medvirkning hertil, når den 

som gjør det vet eller burde vite at formuesgodene stammer fra straffbare handlinger eller 

fra deltakelse i straffbare handlinger."
126

.  

 

Begrepet brukes i straffeloven § 317, men ved innføring av bestemmelsen var det ikke et 

ønske om å innta en legaldefinisjon av begrepet. Oppsummert er begrepet en betegnelse på 

en prosess, hvor utbytte fra straffbare handlinger, omformes til tilsynelatende lovlige mid-

ler. Det sentrale formålet med bestemmelsen om hvitvasking er at lovbrytere ikke skal 

kunne nyte utbyttet fra profittmotivert kriminalitet
127

. Formålet bak bestemmelsen er såle-

des i tråd med formålet bak reglene om inndragning.  

 

Det antas at nærmere 2/3 deler av utbytte som stammer fra organisert kriminell virksomhet 

er gjenstand for hvitvasking. Da den organiserte kriminelle virksomheten ofte drives i stor 

skala, er behovet for å hvitvaske og tilsløre verdienes opprinnelse desto viktigere. Tanken 

er at slikt utbytte ikke kan gå til forbruk uten at det vekker oppmerksomhet
128

. Derfor er det 

for organiserte kriminelle nærmest nødvendig å hvitvaske det økonomiske utbyttet fra de 

kriminelle handlingene, kun slik vil de kunne få benyttet utbyttet som foreligger uten å til-

trekke unødig oppmerksomhet
129

. 

 

6.2.1.1 Hvordan foregår hvitvaskingsprosessen? 
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Det er flere måter man kan skjule utbytte fra straffbare handlinger, og hvitvasking kan be-

skrives som en treleddet prosess.  

 

Først og fremst må utbyttet fra den straffbare handlingen som ofte er penger, innføres i 

finanssystemet
130

. Dette kan gjøres på flere måter, pengene kan for eksempel investeres i 

gjenstander som biler eller malerier. Pengene kan også investeres i aksjemarkedet eller bo-

ligmarkedet
131

. Generelt er mulighetene for å introdusere det straffbare utbyttet til det lega-

le markedet mange. På dette stadiet er imidlertid også faren for å vekke mistanke eller unø-

dig oppmerksomhet størst.  

 

Neste trinn i denne treleddete prosessen kalles "tilsløringsfasen". Denne fasen innebærer at 

pengene fra den illegale aktiviteten flyttes, ofte gjennom flere ledd slik at den direkte kob-

lingen til det straffbare forholdet skjules. Desto flere ledd utbyttet går igjennom for å in-

korporeres i finansmarkedet, desto vanskeligere blir det for myndighetene å spore utbyttet 

tilbake til den straffbare handlingen. 

 

Siste steg i hvitvaskingsprosessen består av "integreringsfasen". Dersom det straffbare ut-

byttet har kommet seg til denne fasen har utbyttet endret karakteristikk til å fremstå som 

tilsynelatende lovlige midler. I denne fasen er pengene tilgjengelige for lovbryteren og kan 

disponeres uten å vekke unødig oppmerksomhet
132

. 

 

6.2.2 Skjulte midler i utlandet  

 

En måte å hvitvaske utbytte på er og "skjule" midlene i utlandet. Tendensen her er at man 

bruker flere personer og selskaper til å sende penger utenlands etter at de har vært gjennom 
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flere ledd før pengene når sin destinasjon. På denne måten tilsløres opphavet til pengene, 

og ofte har selskapene lovlige inntekter slik at det blir vanskeligere å avdekke hvor mye av 

verdiene som stammer fra straffbare handlinger. Det at selskapene også har lovlig midler 

reduserer muligheten for mistanke om at verdiene som flyttes stammer fra straffbare hand-

linger. Destinasjonen til verdiene er ofte skatteparadiser og denne formen for tilsløring av 

utbytte krever stor grad av planlegging og profesjonalitet
133

.  

 

6.3 Etterforskning av pengesporet  

 

Det som er sagt foran om hvitvaskingsmetodene viser hvilken utfordring politiet og påta-

lemyndigheten kan stå ovenfor ved en eventuell etterforskning med sikte på et inndrag-

ningskrav. For å kunne avsløre bakmenn, og profesjonelle aktører som bruker slike virke-

midler til å tilsløre utbytte, er det trolig ikke tilstrekkelig med tradisjonelle etterforsk-

ningsmetoder. Etterforskningen må ha en noe bredere perspektiv, blant annet må utførte 

transaksjoner følges gjennom flere ledd. Denne metoden er kjent som "å følge pengespo-

ret". Det å følge pengesporet har flere virkninger, blant dem er at desto lengere bak i kjeden 

etterforskningen kommer, desto nærmere kommer man til å avsløre bakmennene. For at det 

skal være mulig å følge pengesporet, vil det være et behov for å innhente opplysninger fra 

forskjellige institusjoner som banker og andre som har innblikk i siktedes formuesforhold. 

Videre vil slik etterforskning være egnet til å skaffe bevis for eventuelle lovbrudd, og få 

bedre oversikt over den kriminelle virksomheten i det aktuelle tilfellet. Etterforskning som 

ovenfor beskrevet, betegnes som finansiell etterforskning
134

. 

 

Etterforskningen bør først og fremst ta sikte på avklare om vilkårene for anvendelse av 

utvidet inndragning er oppfylt. Dette innebærer at etterforskningen bør ta sikte på å avklare 

om en straffbar handling er begått, at handlingen oppfyller alvorlighetskriterietet, at straff-
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barhetsvilkårene er oppfylt og at handlingen er egnet til å gi betydelig utbytte jf. strl. 34 

a
135

.   

 

Videre vil en slik etterforskning ta sikte på å oppspore utbytte og formuesgoder som sikte-

de eier, og eventuelt sikre verdier slik at man kan sikre et fremtidig inndragningskrav. Kri-

minelle som har brukt virkemidler som beskrevet ovenfor har lagt ned en betydelig innsats 

for å skjule disse. Dette er årsaken til at etterforskningsarbeidet i slike tilfeller blir vanske-

lig. Det å få dom på inndragning uten at utbyttet faktisk er funnet, vil være lite effektivt ved 

ivaretagelse av bestemmelsens formål og generelt lite hensiktsmessig. Etterforskningen må 

også ta sikte på å samle inn bevis, som kan underbygge mistanken om at lovbryter har en 

"kriminell livstil". Dette innebærer blant annet å samle materiale som kan brukes ved utar-

beidelse av forbruksanalyse, og andre bevis som avklarer hvor formuesgodene stammer 

fra
136

.  

 

 

6.4 Bruk av tvangsmidler for å sikre inndragningskravet   

 

Tvangsmidler kan og bør brukes for å sikre muligheten til at inndragningskravet faktisk 

effektueres. Som nevnt tidligere er adgangen til bruk av tvangsmidler hjemlet i lov om ret-

tergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai, 1981 (heretter kalt strpl). 

Dersom utbytte fra den straffbare handling er mulig å oppspore, bør denne beslaglegges jf. 

strpl § 203 flg. Er det ikke mulig å oppspore, bør et eventuelt inndragningskrav sikres ved 

bruk av heftelse jf strpl § 217 flg. Under skal vi se litt nærmere på de to former for tvangs-

midler som kan effektivisere inndragning som reaksjon. Om forholdet mellom beslag og 

heftelse uttaler inndragningsutvalgets på side 38 at:  
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"… Rettspraksis viser at det ikke er valgfritt hvilket tvangsmiddel man kan bruke. Det er 

således sikker rett at beslag bare kan benyttes til å sikre krav på gjenstandsinndragning, 

mens heftelse må benyttes for å sikre et eventuelt krav på verdinndragning, jf. Senest RT 

1995 s 1583…"
137

   

 

Videre uttales det om heftelse som tvangsmiddel at:  

  

"Dette innebærer at heftelse er det aktuelle tvangsmidlet når man ikke kan tilbakeføre no-

en av siktedes midler til den straffbare handlingen som han siktes for..."
138

 

 

 

6.4.1 Særlig om oppsporing av verdier (ransaking)  

 

Strpl. § 192, hjemler adgangen til å gjennomføre ransaking. Ransakingen kan foretas på 

siktedes bolig, rom eller oppbevaringssted. Formålet med ransaking skal være å sette i verk 

en pågripelse, søke etter bevis eller søke etter ting som det kan tas beslag eller heftelse i.  

 

Ransaking på de nevnte stedene er ofte en nødvendighet i inndragningsaker av noe omfang. 

Ransakingen kan bidra til å kartlegge størrelsen på utbyttet, og er sentralt i å finne bevis og 

spor etter den kriminelle aktiviteten.  Strpl. §§ 192-195 regulerer tilfellene der ransaking 

kan utføres, og hva som kan være gjenstand for ransaking.  

 

Grunnvilkåret for at ransaking skal kunne gjennomføres er at det må foreligge skjellig 

grunn for mistanke av en straffbar handling, som kan medføre frihetsstraff. Hva som legges 

tillegges ordlyden "skjellig grunn" ved tolkning kan utledes fra Rt. 1993 s. 1302, hvor 

Høyesterett uttaler at: 
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"så vidt gjelder lagmannsrettens forståelse av kravet til skjellig grunn til mistanke i straf-

feprosessloven § 171, tar retten for begge de siktede utgangspunkt i "at det skal være mer 

sannsynlig at siktede har begått den straffbare handling saken gjelder enn at han ikke har 

det". Dette er en riktig lovtolking".  

 

Avgjørelsen dreide seg om adgangen til pågripelse jf. strpl. § 171, og således kan spørsmå-

let reises om forståelsen også kan legges til grunn ved anvendelse av bestemmelsen om 

ransakning jf. strpl. § 192. Om dette uttales det blant annet i NOU 2003:18: 

 

"… Det kan muligens fortsatt være noe usikkert om «skjellig grunn» fullt ut innebærer de 

samme krav i alle bestemmelsene som benytter uttrykket, eller i alle situasjoner som kan 

være aktuelle. Det må imidlertid antas at det i hovedsak må stilles samme krav til sann-

synlighet, og at det etter gjeldende rett ikke i noe tilfelle kan komme på tale å benytte 

tvangsmidler i etterforskingsøyemed dersom det er mer sannsynlig at siktede ikke har be-

gått den straffbare handlingen saken gjelder, enn at han har gjort det."
139

 

 

Det legges således til grunn at det er et krav om sannsynlighetsovervekt også ved an-

vendelsen av strpl. § 192. 

 

Adgangen til å ransake hos en tredjeperson foreligger dersom et av tilleggsvilkårene i strpl 

§ 192 annet ledd, er oppfylt. Særlig strl. § 192, annet ledd, nr. 3 er aktuelt med tanke på 

inndragning. Bestemmelsen hjemler muligheten for å ransake hos tredjeperson dersom det 

er særlig grunn til å anta at det på stedet vil kunne være ting som kan beslaglegges eller tas 

heftelse i. Som eksempel på tilfeller hvor dette vil være aktuelt skriver Dyrnes "… Det er 

for eksempel holdepunkter for at dokumenter, som viser hvor utbyttet har tatt veien, ligger 

på kontoret på siktedes arbeidsplass og at han derfra har kommunisert pr. e-mail med per-

soner som har bistått med hvitvaskingshandlinger."
140

. Eksemplet gir uttrykk for tilfeller 

hvor vilkåret vil være oppfylt, og at det således kan ransakes på arbeidsplassen. 
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Etterforskningen skal bidra til å klargjøre siktedes formuesforhold, hva han har hatt i utbyt-

te og hvor dette utbytte har tatt veien. Der det ransakes med sikte på et utvidet inndrag-

ningskrav, er det derfor aktuelt at det søkes etter bevis som klargjør forholdene og formues-

stillingen. For et mest mulig presist anslag av hva siktede har hatt i utbytte vil det også 

være sentralt å klargjøre ektefelles formuesstilling, og eventuelle roller i selskaper som 

siktede har hatt. Således vil det være aktuelt ved ransakingen å lete etter dokumenter som 

viser når ervervet har skjedd, om det er et reelt eller et proformaforhold. Videre må det 

ransakes for formuesgoder som det eventuelt kan tas beslag eller heftelse i for å sikre et 

fremtidig inndragningskrav.  

 

Før ransaking foretas, klargjøres målet ved ransakingen, da tvangsmidlet vil være mer ef-

fektivt dersom det på forhånd vites hva man ønsker å oppnå. Misforholdet mellom lovlige 

inntekter og angivelig forbruk som nevnt tidligere vil ofte baseres på en privatforbruksana-

lyse, for å utarbeide analyse vil det dermed være viktig å lete etter kvitteringer eller andre 

dokumenter som kan gjøre rede for siktedes forbruk
141

.  

 

6.4.2 Særlig om sikring av inndragningskravet (beslag)  

 

Som tidligere nevnt er hovedregelen ved anvendelse av utvidet inndragning, gjenstandsinn-

dragning.  Under skal vi se litt nærmere på muligheten til å ta beslag for å sikre inndrag-

ningskravet. 

 

Strpl. § 203 flg. hjemler adgangen til å beslaglegge "ting" inntil rettskraftig dom foreligger 

i saken. Andenæs beskriver beslag som "… en midlertidig forføyning, som består i at poli-

tiet setter seg i besittelse av de beslaglagte ting, som regel inntil saken er endelig av-
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gjort…"
142

. Ordlyden "ting" tolkes slik at den gjelder utbytte etter strl. §§ 34a og 34 og ting 

etter strl.§ 35. Det kan fra ordlyden utledes at penger, løsøre og andre formuesgoder kan tas 

beslag i, for å sikre inndragningskravet
143

. 

 

Tingen som er gjenstand for beslaget må, "antas å kunne" inndras jf. strpl. § 203, 1 ledd, 2 

pkt. Formuleringen "antas å kunne inndras", forståes som at en rimelig mulighet for at 

gjenstanden kan inndras er nok. I Rt. 1999 s 1115, med henvisning til blant annet utred-

ningen, er innholdet i begrepet i bestemmelsen tolket slik "... I formuleringen "antas å kun-

ne inndras" i straffeprosessloven § 203 ligger ikke mer enn at det må foreligge en rimelig 

mulighet for at gjenstanden vil bli inndratt, jf. Bjerke og Keiserud, Straffeprosessloven med 

kommentarer side 539 og NOU 1996 nr. 21 side 38.".
144

 

 

Videre er det etter strl. § 34 a andre ledd et vilkår at formuesgodene tilhører lovbryter. Be-

viskravet for om formuesgodene "tilhører lovbryter" ble behandlet i Rt. 2002 s 91. Saken 

dreide seg blant annet om et utvidet inndragningskrav pålydende kr 46 500. Påtalemyndig-

heten anførte at det var tilstrekkelig etter strpl.§ 203 at det "antas at eiendelene tilhører" 

lovbryter. Høyesterett bemerker "… Kjæremålsutvalget er enig med lagmannsretten i at det 

må være en forutsetning for at gjenstander som antas å kunne inndras etter denne bestem-

melsen, skal kunne beslaglegges, at det er sannsynlighetsovervekt for at gjenstandene tilhø-

rer siktede…"
145

.  Således er det ikke nok at gjenstandene antas å tilhøre lovbryter. Ved 

beslag med tanke på utvidet inndragning kreves det sannsynlighetsovervekt for at siktede er 

eier av beslagsgjenstanden. Bevistemaet i vurderingen er den samme som gjelder ved 

spørsmålet om hvem som er eier av gjenstanden i bestemmelsen om utvidet inndragning jf. 

Rt.2004 s 1123 som omtalt foran, se punkt 4.4.  
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Adgangen til å ta beslag, kan brukes frem til det foreligger rettskraftig dom jf. strpl. § 203 

første ledd. Dette innebærer at det er adgang til å ta beslag i gjenstander, dersom det fore-

ligger en avgjørelse fra tingretten, men hvor denne er anket til høyere instans, og avgjørel-

sen ikke er rettskraftig.  

 

Beslaget kan videre ikke representere et uforholdsmessig inngrep jf. strpl § 170, det er 

imidlertid få tilfeller hvor beslaget i inndragningsøyemed vil representere et uforholdsmes-

sig inngrep. Særlig da beslaget tar sikte på inndragelse av formuesgoder som i utgangs-

punktet stammer fra straffbare handlinger
146

. 

 

6.4.3 Kort om heftelse som tvangsmiddel  

 

Heftelse som tvangsmiddel får ikke inngående behandling, da hovedregelen ved anvendel-

sen av strl. § 34 a som nevnt er gjenstandsinndragning. Heftelse kan imidlertid anvendes 

for å sikre et krav på verdiinndragning, og er dermed relevant hva gjelder bruk av bestem-

melsen i strl. § 34 a 3 ledd. Adgang til å ta heftelse i formuesgoder er hjemlet i strpl. § 217. 

Som nevnt inneholder strl. § 34 a, 3 ledd, en beregningsregel som gjør det mulig å innta 

formuesgoder på lovbryters ektefelles hånd i beregning av ansvaret, se punkt 4.5. Dersom 

bestemmelsen får anvendelse kan verdien av formuesgoden inndras hos lovbryter, og sikres 

ved bruk av reglene om heftelse hos vedkommende
147

. 
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7 Internasjonal bekjempelse av organisert kriminalitet  

 

Organisert kriminalitet er et internasjonalt problem, og ble anerkjent som et betydelig pro-

blem allerede ved opprettelsen av Palermokonvensjonen. Det foreligger ikke konkrete tall 

som illustrerer omfanget av den organiserte kriminaliteten i et internasjonalt perspektiv. I 

2009 ble det imidlertid anslått av FN at profitt fra blant annet narkotikasmugling og andre 

former for internasjonal organisert kriminalitet var nærmere 870 milliarder USD. For å 

sette dette i et norsk perspektiv, tilsvarer dette nesten det dobbelte av norsk bruttonasjonal-

produkt
148

. Nedenfor skal vi se på inndragning som virkemiddel mot organisert kriminalitet 

i et internasjonalt perspektiv, med særlig fokus på lovverkene i Storbritannia og Irland. 

Allerede her kan det presiseres at begge land har et to-sporet system, hvor det er adgang til 

strafferettslig, og sivilrettsliginndragning. Behandlingen nedenfor tar sikte på å gjøre rede 

for inndragningsadgangen i de to lovgivningene, som vil danne grunnlag for å trekke slut-

ninger for hvordan man ytterligere skal effektivisere inndragningsbestemmelsene i Norge.  

 

Nedenfor skal vi se nærmere på hvordan den sivilrettslige inndragningen er bygd opp, og 

hvilken adgang lovgivningen i disse landene gir til bruk av slik inndragning. 

 

 

7.1 Inndragning i bekjempelse av alvorlig profittmotivert kriminalitet i 

Europa  

 

7.1.1 Særlig om inndragning i Storbritannia  
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Gjennom Proceeds of Crime Act (heretter POCA) av 2002 ble det innført "civil asset for-

feiture" i Storbritannia.  FN konvensjon mot korrupsjon art 54 (1) (c) oppfordrer medlems-

statene til å ha en slik adgang i lovgivningen som muliggjør "civil asset forfeiture". Videre 

er et av FATF 40 anbefalinger at slik inndragning tillates. Således er lovverket i Storbritan-

nia i tråd med internasjonale forpliktelser og anbefalinger for effektiv motarbeidelse av 

organisert kriminalitet.  

 

Inndragningsformen er sivilrettslig og inndragningsadgangen er uavhengig av straffefor-

følgning, på denne måten kan formuesgjenstanden inndras uten en eventuell strafferettslig 

domfellelse. Inndragningsformen er også aktuell i tilfeller hvor vedkommende som eier 

gjenstanden unndrar seg straffeforfølgning ved for eksempel å "skjule" seg i utlandet, eller 

at vedkommende er død eller har forsvunnet. Videre kan samtlige formuesgoder inndras, så 

fremt de er ervervet ved utbytte fra straffbare handlinger. Det er heller ingen konkretise-

ringskrav av det straffbare forhold utbytte stammer ifra, således kan utbytte inndras uav-

hengig av hvilket straffbare forhold den stammer ifra
149

.   

 

POCA gir adgang til to former for administrativ inndragning.  Den første er "High Court 

procedure". Dette innebærer at det fremmes en såkalt "freezing order" for retten, noe som 

betyr at formuesgjenstanden tas i arrest. Deretter sendes det en stevning til High Court, her 

skal det med "a balance of probabilities" bevises at formuesgjenstanden er ervervet med 

utbytte fra straffbare handlinger. Beviskravet "a balance of probabilities" er forstått som at 

det må være overveiende sannsynlig at formuesgjenstanden er ervervet ved utbytte av 

straffbare handlinger. Eventuelle rettighetshavere blir forkynt stevningen slik at de kan 

fremme innvendinger. Domstolene står fritt til å beslutte at inndragning ikke skal foretas 

dersom det er urimelig, eller dersom innehaver kan bevise at formuesgjenstanden er erver-

vet i god tro
150

. 
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Den andre formen for administrativ inndragning i Storbritannia er "cash seizure and forfei-

ture". Myndighetene har i tilfellet hjemmel til å inndra kontanter, som enten stammer fra 

straffbare handlinger eller er ment å brukes i slike.  

 

7.2 Særlig om inndragning i Irland 

 

7.2.1 "Criminal asset bureau" 

 

Criminal asset bureau (heretter CAB) ble opprettet i kraft av Criminal Assets Bureau Act 

av 1996. Deres primære arbeidsoppgave og overordnet mål er angitt som:    

 

“Subject to the provisions of this Act, the objectives of the Bureau shall be— 

 

(a) the identification of the assets, wherever situated, of persons which derive or are 

suspected to derive, directly or indirectly, from criminal activity, 

  

(b) the taking of appropriate action under the law to deprive or to deny those per-

sons of the assets or the benefit of such assets, in whole or in part, as may be appro-

priate, and 

  

(c) the pursuit of any investigation or the doing of any other preparatory work in re-

lation to any proceedings arising from the objectives mentioned in paragraphs (a) 

and (b).” 

   

Jf. section 4, Criminal assets bureau act 1996. Dette innebærer at CAB har som sitt hoved-

mål skal identifisere formuesgjenstander som stammer fra kriminell virksomhet, frata de 

kriminelle disse gjenstandene og etterforske, samt drive forberedende arbeid for eventuelle 

rettslige prosesser i disse sakene.  
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Byrået bygger på en tilnærming om at enheten skal samarbeide på tvers av etater og orga-

ner, og sammen forme et slagkraftig byrå. Dette innebærer at enheten består av ansatte fra 

blant annet skatteetaten og andre etater som kan være hensiktsmessig å ha et samarbeid 

med for å kartlegge omfanget av formuesgoder som stammer fra kriminell virksomhet
151

. 

Byrået kan på grunnlag av informasjon eller tips fra ulike etater sette i gang etterforskning 

med tanke på inndragning, uavhengig av om vedkommende dette gjelder er under etter-

forskning fra før, eller ikke er kjent for politiet fra tidligere.  

 

Etter section 2 POCA 1996 kan retten avsi en "interim order", dersom byrået sannsynlig-

gjør at formuesgodet stammer fra straffbare handlinger direkte eller indirekte, og verdien 

av formuesgodet ikke er lavere en £10.000.  Dette innebærer at innehaver ikke kan avhende 

eller på andre måter avskrive formuesgjenstanden for verdi i løpet av en 21 dager periode 

jf. Section 2 POCA 1996. I praksis kan dette sammenlignes med strpl. § 217, hvor retten 

kan beslutte å ta heftelse i formuesgjenstander på nærmere vilkår. Den irske bestemmelsen 

åpner for at man kan fryse gjenstanden i en nærmere angitt periode for at den ikke skal 

unndras inndragning.  

 

Neste steg i prosessen vil være å få utstedt et "interlocutory order", som vil gjelde frem til 

formuesgjenstanden kan inndras i neste steg i prosessen. Enhver som mener å ha eierskap 

av formuesgjenstanden i denne perioden kan få denne "interlocutory order" opphevet, der-

som de beviser at formuesgjenstanden ikke er ervervet direkte eller indirekte med utbytte 

som stammer fra straffbar virksomhet jf. POCA 1996 section 3. 
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Dersom det ikke sannsynliggjøres at formuesgodet ikke stammer fra straffbar virksomhet 

innen 7 år, kan gjenstanden inndras til fordel for " to the Minister or to such other person as 

the Court may determine" jf. Section 4 POCA 1996. 

7.3 Effektivitet og fordeler ved sivilrettslig inndragning i Storbritannia og 

Irland  

 

Ovenfor er prosessen i en sivilrettslig inndragning belyst. Tall fra Storbritannia viser at det 

i 2010/2011 ble inndratt 2 639 000 pund ved strafferettslig inndragning, og hele 6 220 000 

pund ved administrativ inndragning
152

. Mye av grunnen er nok at beviskravet for admini-

strativ inndragning er lavere enn ved strafferettslig inndragning. Samtidig kan det utledes 

fra tallene at administrativ inndragning er mer effektiv, enn strafferettslig inndragning. Iso-

lert kan tallene være et godt argument for at slik inndragningsadgang også bør vurderes i 

norsk lovgivning, dersom målet utelukkende er større effektivitet av inndragningsbestem-

melsene. 

 

Som nevnt ovenfor har bakmenn ofte lagt ned betydelig innsats for å tilsløre opphavet til 

formuesgoden, ved denne formen for inndragning antas det at man er bedre rustet til å 

hanskes med utfordringer dette medfører. Fordelen med sivilrettslig inndragning er først og 

fremst bevistemaet. Det er ved slik inndragning nok å bevise en sammenheng mellom det 

som ønskes inndratt, og den straffbare handlingen. Den straffbare handlingen må heller 

ikke knyttes til en bestemt person eller gruppe. Rui skriver blant annet om fordeler ved 

bevistemaet hva gjelder sivilrettslig inndragning at "Bevistemaet ved administrativ inn-

dragning er imidlertid betydelig enklere. Nærmere bestemt er det tilstrekkelig å bevise en 

sammenheng mellom det formuesgodet det er tale om å inndra og straffbar handling."
153
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Som tidligere nevnt er en av utfordringene ved etterforskningen at formuesgodene skjules i 

utlandet. Bevistemaet ved sivilrettslig inndragning kan i disse tilfellene effektivisere arbei-

det ved å kunne ramme formuesgoder i utlandet. Om fordelen av bevistemaet om admini-

strativ inndragning ved etterforskning i utland skriver Rui " … Her vil ulike former for 

tilknytning til skatteparadiser sett i sammenheng med uvillighet hos rettighetshavere til å 

dokumentere fakta kunne tale for at formuesgodet er finansiert med ulovlige midler."
154

 

 

Andre fordeler ved sivilrettslig inndragning, kontra strafferettslig inndragning er at det ikke 

er et krav om at siktede må finnes skyldig i en straffbar handling. Dette muliggjør at et si-

vilrettslig inndragningskrav kan fremmes, der det viser seg å være tilnærmet umulig å sikre 

en straffedom. Bevistemaet ved sivilrettsliginndragning er dermed godt, og kanskje bedre 

egnet til å ivareta hensynene bak inndragningsbestemmelsene. For hvilken hensyn dette 

gjelder vises det til punkt 2.2 flg. 
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8 Avslutning: Er utvidet inndragning et effektivt virkemiddel i 

bekjempelse av alvorlig profittmotivert kriminalitet? 

 

Arbeidet mot den alvorlig profittmotiverte kriminalitet fortsetter. Riksadvokatens rundskriv 

nr. 1/2013 gir uttrykk for mål og prioriteringer i straffesaksbehandlingen, hvor riksadvoka-

ten blant annet skriver: 

 

"Riksadvokaten understreker det kriminalpolitiske mål at straffbare handlinger ikke skal 

lønne seg. Gjerningspersonen må derfor fratas utbytte av straffbare handlinger gjennom 

aktiv bruk av inndragning. Dette er også nødvendig for å bekjempe hvitvasking. Fremover 

skal det satses på økt inndragning og flere inndragningskrav. Det er fortsatt for stort gap 

mellom et antatt årlig straffbart utbytte, og det beløpet politiet og påtalemyndigheten kla-

rer å inndra. Aktiv bruk av inndragning forutsetter etterforskning av pengesporet. Det er et 

mål at politidistriktene i større grad enn i dag starter slik etterforskning"
155

 

 

Rundskrivet oppfordrer i særlig grad til at påtalemyndigheten har et bevisst forhold til etter-

forskning med tanke på inndragning. Skal det kriminalpolitiske målet skal oppnås, må inn-

dragning brukes aktivt. Det kan fra rundskrivet utledes at det i dag er en skjev fordeling 

mellom det som antas å være årlig utbytte av straffbare handlinger, og det som påtalemyn-

digheten og politiet klarer å inndra. Videre utledes det fra uttalelsen at en mer aktiv bruk av 

bestemmelsen, vil kunne oppnås dersom etterforskning, slik behandlet i punkt 6, i større 

grad igangsettes ved de enkelte politidistriktene.  

 

På den andre siden har ikke nye regler, eller endring av eksisterende regler blitt ansett som 

nødvendige for å effektivisere utvidet inndragning som reaksjon. I forarbeidene til den nye 

straffeloven sies det at: 
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"Departementet slutter seg til Straffelovkommisjonens vurdering av at det ikke nå er be-

hov for å endre reglene om utvidet inndragning. Verken høringen eller den begrensede et-

terkontrollen tyder på at det er et slikt behov. Departementet har heller ikke gjennom 

rettspraksis eller på annen måte fanget opp at det skulle være behov for lovendringer. Men 

det tok tid før reglene om utvidet inndragning ble tatt i bruk i praksis. Departementet ser 

derfor ikke bort fra at det kan avdekkes behov for visse endringer når en har mer praktisk 

erfaring med reglene."
156

 

 

Uttalelsene ovenfor tyder på at misforholdet mellom inndratte verdier og antatt utbytte fra 

straffbare profittmotiverte handlinger fortsatt er stort, men det har ikke blitt ansett som 

nødvendig at reglene om utvidet inndragning endres, eller at andre regler innføres. Uttalel-

sene er av interesse da tall, som tidligere nevnt, peker i retning av kriminalitet med stort 

profittmotiv fortsatt er et økende fenomen. 

 

Problemstillingen for oppgaven var om utvidet inndragning er blitt et effektivt middel i 

bekjempelsen av alvorlig profittmotivert kriminalitet. Dette kan besvares, med et nei. Det 

uttales blant annet i stortingsmelding fra 2010-2011 at "Til tross for at inndragning er et 

satsningsområde kan regjeringen ikke være tilfreds med dagens nivå på inndratt beløp"
157

. 

Fra uttalelsen i stortingsmeldingen kan det utledes at inndragningsbestemmelsene ikke er 

effektive nok, selv etter at inndragning av utbytte over lengere periode har vært en sats-

ningsområde. 

 

Bestemmelsen om utvidet inndragning isolert, er i utgangspunktet godt egnet til bekjempel-

se av alvorlig profittmotivert kriminalitet. Men effektiviteten av en bestemmelse henger tett 

sammen med bruken av den, og således kompetansen om den. Problemet som har hindret 

noe av dens effektivitet, er kanskje nettopp at kompetansen på området ikke er god nok. 

Tilførsel av revisorkompetanse i politidistriktene, og kompetansehevning generelt ble alle-
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rede ved inndragningsutvalgets arbeid ansett som viktige tiltak for ytterligere å effektivise-

re bruken av inndragningsbestemmelsene
158

. Påtalemyndigheten bruker ikke utvidet inn-

dragning i stor nok grad, kanskje fordi påtalemyndigheten ser seg fornøyd med bruk av de 

andre bestemmelsene om inndragning. Antall inndragningskrav og inndratte verdier etter 

andre inndragningsbestemmelser kan tyde på dette. Utvidet inndragning har i stor grad fått 

anvendelse i tilfeller som ligger godt innenfor, med enkelte unntak som gjort rede for tidli-

gere. Dette kan videre ha en sammenheng med at finansiell etterforskning ofte er en res-

surskrevende etterforskning å gjennomføre, hvor etterforskere møter ulike utfordringer som 

nevnt tidligere. Skal man i større grad lykkes med bekjempelsen av alvorlig profittmotivert 

kriminalitet, vil økt bruk av slik finansiell etterforskning, samt større fokus på potensiell 

inndragningskrav i etterforskningsstadiet vise seg å være avgjørende. Dette innebærer at 

etterforskningen retter et større fokus mot inndragningskravet, og ikke kun straffeansvaret 

slik tilfellet har vært med tradisjonell etterforskning. 

 

Spørsmålet som bør stilles videre er heller om inndragning ytterligere kan effektiviseres. 

Hva gjelder veien videre, kan blant annet en av mulighetene for å bekjempe alvorlig pro-

fittmotivert kriminalitet være innføring av administrativ inndragning. Vi har ovenfor sett at 

et lignende system allerede er innført i enkelte land i Europa. Det må imidlertid være en 

forholdsmessighet mellom mål og middel. Selv om alvorlig profittmotivert kriminalitet er 

et særegent og relativt stort samfunnsproblem, er administrativ inndragning en meget inn-

gripende reaksjon. Muligheten for feilaktige avgjørelser er større, og kan være med på å 

undergrave respekten for rettssystemet generelt. Alle tiltak som kan bidra til å ivareta det 

overordnete målet om at kriminalitet ikke skal lønne seg, samt effektivisere inndragning 

som virkemiddel, bør imidlertid vurderes.  Om innføring av et slikt system og behovet for 

det, har nåværende økokrimsjef Trond Eirik Schea blant annet uttalt at:  

 

"På den andre siden er det noe paradoksalt ved det å bøte på det som strengt talt bør bøtes 

på ved å styrke politiets kompetanse, ressurser osv., ved å etablere ytterligere en ordning 
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som skal ivareta samme formål som den ordningen vi allerede har. Det er åpenbart fortsatt 

et stort potensiale i dagens norske regime, og det er kjent hva som er hindringene…"
159

.   

 

Hva gjelder organisert kriminalitet, påpekes det blant annet i juridisk litteratur at, før man 

kan vurdere hvilket rettslig virkemiddel som vil være effektivitet mot organisert kriminali-

tet, må vi kartlegge nærmere hva som legges i begrepet organisert kriminalitet. Hvordan 

denne utføres og konkrete tall som kan stadfeste omfanget av slik kriminalitet i Norge. 

Særlig da inngripende rettslige virkemidler i større grad bør rettes mot den organiserte kri-

minaliteten, da denne er egnet til å påføre samfunnet større skade enn det som er tilfellet 

ved mindre alvorlig kriminalitet
160

. Et konkret anslag av den organiserte kriminaliteten i 

Norge, kan være sentralt i vurderingen av om det er et behov for nye rettslige virkemidler i 

bekjempelsen av den organiserte kriminalitet. 

 

Innføring av en slik inndragningsbestemmelse bør uansett, i stor grad avhenge av hvordan 

alvorlig profittmotivert kriminalitet utvikler seg i fremtiden. Profittmotivert kriminalitet er 

en dynamisk form for kriminalitet som stadig retter seg mot områder hvor det til enhver tid 

er stort potensial for utbytte. Derfor kan det ikke utelukkes at en slik ordning blir aktuell i 

fremtiden. Før en slik innføring blir aktuell, er det fortsatt rom for å bruke de eksisterende 

regler mer bevisst og målrettet. Rui utrykker i sin artikkel at foreligger et "… meget stort 

ubenyttet potensiale for inndragning…"
161

, særlig når det legges til grunn at det også må 

antas å foreligge store mørketall hva gjelder uoppklart kriminalitet. 
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