


 

 

Bilaga 1: Försvarssektorns inriktningar 
inom miljöområdet  

1 Bakgrund och förutsättningar för försvarssektorns miljöarbete  

1.1 Försvarssektorns unika förutsättningar 

Försvarssektorns förutsättningar är unika och baseras på särskilda omständigheter. Verksamheterna är 

geografiskt utspridda och av mycket olika karaktär; t.ex. materielanskaffning, utbildning, 

fastighetsförvaltning, forskning, teknikutveckling, underrättelseinhämtning och väpnad strid. 

Försvarssektorn verkar inom ett antal olika områden, som till exempel mark, sjö, luft, cyber. En 

betydande del av verksamheterna omfattas av sekretess men även av integritetskritisk karaktär. 

Uppgifter ska kunna lösas och förmågor ska upprätthållas i fred, kris, höjd beredskap och krig. Vidare 

är försvarssektorn teknik- och personalintensiv samt infrastrukturberoende. Försvarssektorn har 

dessutom en förhållandevis lång planerings- och investeringshorisont, vilket innebär en viss 

förutsägbarhet men också trögrörlighet. Samtidigt krävs en stor flexibilitet för att kunna möta olika 

typer av hot. 

1.2 Försvarssektorns miljöansvar  

Försvarssektorns myndigheter har ett stort ansvar kopplat till verksamheternas miljö- och 

klimatpåverkan. Myndigheternas uppdrag innebär bland annat höga krav på tillgänglighet, 

funktionsduglighet och energiförsörjningstrygghet, samtidigt som myndigheterna ska vara föredömen 

avseende minskad miljö- och klimatpåverkan. Vidare skall försvarssektorn fungera och agera när det är 

som svårast, dvs. i kris och krig. 

Sammantaget innebär detta att försvarssektorns diversifierade verksamheter, som ska kunna bedrivas 

under olika betingelser, har mycket skilda förutsättningar avseende såväl miljöpåverkan som 

energiförsörjningsbehov. Att hantera denna komplexitet kräver ett systemperspektiv, som sedan länge 

är väl förankrat inom militärt strategiskt tänkande och planering. 

1.3 Ett systemperspektiv krävs för att undvika suboptimeringar  

Att anlägga ett systemperspektiv innebär förenklat att synliggöra hur saker och ting hänger ihop och 

att öka medvetenheten för att förändringar inom en del av en verksamhet ofta påverkar en annan del.  

Miljöåtgärder måste värderas utifrån ett systemperspektiv för att såväl undvika suboptimeringar som 

att säkerställa nödvändig effekt av Försvarsmaktens förmågor. Det handlar bland annat om att endast 

genomföra åtgärder där nettoresultatet är önskvärt, dvs. inte innebär ökad miljöbelastning på annat 

håll i verksamheten.  

 



 

 

2 Försvarssektorns inriktningar inom miljöområdet 

2.1 Energi- och klimatområdet 

Försvarssektorns myndigheter åtar sig att gemensamt arbeta för att använda förnybara energikällor 

och att använda energi på ett effektivt sätt i hela verksamheten under förutsättning att detta inte 

negativt påverkar energiförsörjningstryggheten eller den militära operativa effekten i övrigt.  

Fokusområden inom energi- och klimatområdet är:  

 effektivare energianvändning  

 öka andelen av energi från förnybara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen 

 minska utsläpp av växthusgaser  

2.1.1 Internationella och nationella energi- och klimatmål  

FN:s  globala hållbarhetsmål (SDG)1 sträcker sig till 2030, där ett av målområdena berör 

energieffektivitet, förnybara energikällor samt energisäkerhet.  

Inom EU finns en energistrategi2 om att till 2020 ska: 

 utsläppen av växthusgaser minska med 20 procent i förhållande till 1990 års nivåer  

 20 procent av energin komma från förnybara energikällor 

 energieffektiviteten ha ökat med 20 procent 

Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är3: 

 40 procent minskning av klimatutsläppen 

 minst 50 procent förnybar energi 

 20 procent effektivare energianvändning 

 minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

 minskad energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört med 2008 

Mål enligt regeringsbeslut om att till 20204 uppnå en: 

 minskad energianvändning för byggnader som ägs och nyttjas att statliga myndigheter  

 minskad energianvändning i Fortifikationsverkets byggnadsbestånd med 11 GWh 

2.1.2 Energiförsörjningstrygghet är en förutsättning för försvarssektorns verksamhet  

Energiförsörjningstrygghet är en förutsättning för Försvarsmaktens olika verksamheter, och är därför 

också en central parameter för stödmyndigheterna inom hela försvarssektorn att upprätthålla. För att 

garantera de förmågor försvarssektorn är ålagda att vidmakthålla i fred, höjd beredskap och krig krävs 

tillgång till energi, avseende främst el och drivmedel. I kris eller krig förutsätts att extern tillförsel av 

energi är kraftigt begränsat eller inte alls är möjlig. Detta ställer krav på att försvarssektorn ska kunna 

hantera en sådan situation.  

                                                           
1
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

2
 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm 

3
 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi 

4
 Propositionen Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (prop. 2013/14:174) och efterföljande 

regeringsuppdrag till Fortifikationsverket 



 

 

2.1.3 Energieffektiviseringar och energibesparingar innebär ökad försörjningstrygghet och ökad 

uthållighet 

Energieffektiviseringar5 och energibesparingar6 innebär ökad försörjningstrygghet och ökad uthållighet 

för försvarssektorn eftersom exempelvis mindre elenergi än tidigare behöver produceras för att täcka 

behovet, vilket i sin tur innebär att reservkraftens bränsle räcker längre. Möjligheterna till synergier 

mellan energiförsörjningstrygghet och energieffektivisering bedöms vara många och goda men det 

kan också finnas potentiella konflikter, vilka bör identifieras och utredas nogsamt för att säkerställa att 

energieffektiviseringsåtgärder inte äventyrar försvarssektorns kärnverksamheter. 

2.2 Kemiområdet 

Försvarssektorns myndigheter åtar sig att gemensamt arbeta för att begränsa påverkan från hälso- 

och miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och varor.  

Fokusområden inom kemiområdet är:  

 bidra till att minska miljö- och arbetsmiljöpåverkan inom kemiområdet.  

 bidra till kunskap om lagstiftning och övriga externa krav på kemiska produkter och varor 

 underlätta för myndigheterna att ställa krav inom kemiområdet  

2.2.1 Internationella och nationella mål inom kemiområdet 

FN:s globala hållbarhetsmål och det svenska miljömålssystemet har tydliga målsättningar för att uppnå 

en giftfri miljö. I regeringens preciseringar för det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö nämns bland 

annat att: 

 användningen av särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt upphöra 

 kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper ska vara tillgänglig och tillräcklig för 

riskbedömning 

 information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor ska vara 

tillgänglig. 

För att bidra till att uppnå regeringens preciseringar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är det av stor 

vikt att försvarssektorn har en ensat och systematiskt samarbete inom kemiområdet. 

2.2.2 Försörjningstrygghet avseende materiel, kemiska produkter och varor 

Försörjningstrygghet kopplat till kemiska produkter, varor och materiel är en stor utmaning för såväl 

försvarsindustrin som för försvarssektorns myndigheter till följd av allt mer internationella och 

komplexa leverantörskedjor. Inom EU reglerar REACH-förordningen användningen av särskilt farliga 

ämnen vilket kan leda till att kemiska produkter och varor som är väsentliga för försvarssektorn 

riskerar att försvinna från marknaden. Ett systematiskt arbete med produktval och substitution av 

farliga kemiska ämnen är en förutsättning för att säkerställa en god försörjningstrygghet av 

förnödenheter inom försvarssektorn.  

                                                           
5
 Energieffektivisering innebär minskad energianvändning i relativa tal, dvs. per producerad nyttoenhet, främst 

via teknikförbättringar. Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomisk och hållbar som 
möjligt för att minska miljö- och klimatpåverkan samtidigt som den också ska öka försörjningstryggheten. 
6
 Energibesparing innebär minskad energianvändning i absoluta tal, främst via beteendeförändringar. 

Energibesparing innebär beteendeförändring genom att avstå från att använda energi, t.ex. släcka lampor, cykla 
istället för att åka bil, optimera och minska ventilationstider etc.  



 

 

Bilaga 2: Försvarssektorns miljösamarbete 
- organisation, arbetsfördelning och 
beslutsprocesser 

1 Syfte 
Detta dokument beskriver organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser för 

försvarssektorns miljösamarbete.    

2 Målgrupp och ansvar 
Dokumentet riktar sig främst till de som deltar i försvarssektorns miljösamarbete.  

Nytillkomna ska ges tillfälle att ta del av detta dokument för att få en förståelse för 

organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser. 

Detta dokument bör ses över och utvärderas av Arbetsgrupp Miljödelegationen (Ag MD) en gång per 

år för eventuella revideringar. Ändringsförslag lämnas till Miljödelegationen (MD) för beslut. 

3 Organisation och arbetsfördelning 
I försvarssektorns miljösamarbete ingår sex myndigheter; Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 

Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarshögskolan.  

  



 

 

Gemensamt bedrivs försvarssektorns miljösamarbete i olika arbetsgrupper på olika nivåer (figur 1).  

 

Figur 1 Organisationsschema för försvarssektorns miljösamarbete.  
Miljödelegationen (MD) har en beslutande roll. Besluten förvaltas av arbetsgruppen för försvarssektorns miljödelegation (Ag 
MD) som vid behov fördelar uppdragen från MD till arbetsgrupperna för energi (Ag Energi) och kemi (Ag Kemi). Arbetsgrupp 
för uppföljning och utvärdering (Ag Uppföljning) av försvarssektorns miljöarbete tillsätts av MD. 

 

3.1 Försvarssektorns Miljödelegation (MD) 

MD är beslutsfattande i övergripande frågor inom sektorn med målsättning att samordna, inrikta och 

prioritera försvarssektorns arbete inom miljöområdet.  

Ledamöter i MD är myndighetscheferna, det vill säga generaldirektör eller motsvararande. 

Ledamöterna innehar beslutsrätt avseende myndighetens ståndpunkt och åtaganden inom 

miljösamarbetet. Vid miljödelegationens möten deltar även representanter från Ag MD. Mötena 

genomförs minst två gånger per år. 

Ordförande i MD är Försvarsmaktens generaldirektör och sekreterare är representant från 

Försvarsmakten. Samtliga möten protokollförs och skickas till respektive myndighet för vidare 

hantering.  

MD kan begära in underlag från Ag MD gällande exempelvis omvärldsbevakningar, sammanställningar 

och förslag till beslut. 

Fastställande av ändringsförslag och/eller tillägg i styrande dokument beslutas av MD för att sedan 

verkställas av Ag MD.  

MD tillsätter vart fjärde år, eller vid behov, en arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering (Ag 

Uppföljning) av Försvarssektorns inriktningsområden för miljö.  
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3.2 Arbetsgruppen för försvarssektorns Miljödelegation (Ag MD)  

Ledamöter i Ag MD utgörs av respektive myndighets miljöchef eller av myndigheten utsedd person 

med övergripande ansvar att styra och reglera miljöarbetet. I Ag MD ingår dessutom respektive 

ordförande från underliggande arbetsgrupper. Ordförande är Försvarsmaktens miljöchef och 

sekreterare utses av Ag MD. Samtliga möten protokollförs och skickas till respektive myndighet för 

vidare hantering. 

Ag MD genomför minst fyra möten per år. Vid mötestillfällena sker genomgång och 

informationsutbyte av myndighetsspecifika aktiviteter inom miljöområdet. Dessa tillfällen ger även 

möjlighet till kunskapsutbyte mellan myndigheterna.  

Ag MD har till uppgift att:  

 bereda beslutsunderlag till MD samt fördela fastställda beslut inom Ag MD eller till någon av 

de underordnade arbetsgrupperna 

 inhämta relevanta inriktningar och beslut med påverkan på området 

 genomföra löpande omvärldsbevakning, dels för att hantera myndighetsgemensamma 

utmaningar och uppdrag, dels för att ge input till eventuella områden att inkludera i 

försvarssektorns styrdokument 

 göra översyn av försvarssektorns styrdokument en gång per år 

 årligen följa upp genomförda åtgärder och aktiviteter i enlighet med respektive underordnad 

arbetsgrupps handlingsplaner för fokusområden 

 systematiskt kommunicera och bidra till implementering av sektorns miljöarbete 

 vidarerapportera till MD 

 bilda nya undergrupper vid behov. 

 

3.3 Försvarssektorns arbetsgrupp Energi (Ag Energi) 

Syftet med arbetsgrupp energi (Ag Energi) är att samordna och prioritera försvarssektorns arbete 

inom energiområdet inom ramen för respektive myndighets övergripande inriktning.  

Ag Energi består av minst en utsedd ledamot från respektive myndighet med kompentens inom 

energiområdet. 

Ag Energi beslutar om sitt arbetssätt och genomför möten utifrån behov under året.  

Fokusområdena är: 

 effektivare energianvändning  

 öka andelen av energi från förnybara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen 

 minska utsläpp av växthusgaser 

 

 

 



 

 

Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat: 

 inhämta relevanta inriktningar och beslut med påverkan på området  

 upprätta och fastställa handlingsplaner för genomförande av åtgärder inom fokusområdena 

 systematiskt kommunicera sektorns miljöarbete inom energiområdet 

 bereda frågor inom sitt ansvarsområde åt Ag MD 

 öka informationsutbytet i miljöfrågor inom energiområdet för försvarssektorn 

 löpande rapportering till Ag MD 

 omvärldsbevaka området energi i frågor rörande försvarssektorn  

 vid behov föreslå förändringar i styrningen av gruppens arbete till Ag MD. 

3.4 Försvarssektorns Arbetsgrupp Kemi (Ag Kemi) 

Syftet med arbetsgrupp kemi (Ag Kemi) är att samordna, och prioritera försvarssektorns arbete inom 

områdena miljö och arbetsmiljö avseende kemiska produkter och varor inom ramen för respektive 

myndighets övergripande inriktning. 

Ag Kemi består av minst en utsedd ledamot från respektive myndighet. Gruppen avgör själv om 

ytterligare ledamöter ska ingå. Gruppen ska ha expertkunskaper inom områdena miljö och arbetsmiljö 

med särskild inriktning mot kemiska produkter samt kunskap och erfarenhet om försvarssektorns 

verksamhet.  

Ag Kemi beslutar om sitt arbetssätt och genomför möten utifrån behov under året.   

Fokusområdena är: 

 bidra till att minska miljö- och arbetsmiljöpåverkan inom kemiområdet 

 bidra till kunskap om lagstiftning och övriga externa krav på kemiska produkter och varor 

 underlätta för myndigheterna att ställa krav inom kemiområdet 

Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat: 

 inhämta relevanta inriktningar och beslut med påverkan på området  

 upprätta och fastställa handlingsplaner för genomförande av åtgärder inom fokusområdena 

 systematiskt kommunicera sektorns miljöarbete inom kemiområdet 

 bereda frågor inom sitt ansvarområde till Ag MD 

 öka informationsutbytet i miljö- och arbetsmiljöfrågor inom kemiområdet för försvarssektorn 

 löpande rapportering till Ag MD 

 omvärldsbevaka området kemi i frågor rörande försvarssektorn 

 föreslå prioriteringar gällande produktval och substitution av kemiska produkter inom 

försvarssektorn 

 förvalta, uppdatera och bidra till implementering och informationsspridning av 

”Försvarssektorns kriteriedokument – kemiska ämnen, kemiska produkter och varor” 

 erfarenhetsinhämtning inför utveckling av kriteriedokumentet 

 gruppen ska minst en gång per år rapportera planerat och genomfört arbete enligt 

handlingsplaner till Ag MD 

 vid behov föreslå förändringar i styrningen av gruppens arbete till Ag MD 



 

 

3.5 Försvarssektorns Arbetsgrupp Uppföljning (Ag Uppföljning) 

Syftet med arbetsgrupp Uppföljning är att följa upp och utvärdera de inriktningar och fokusområden 

som Försvarssektorn har beslutat. Uppföljningen ska ske minst vart fjärde år eller vid behov. Ag 

Uppföljning tillsätts på uppdrag av MD och återrapporterar till MD.  

Ag Uppföljning består av 3-6 ledamöter från sektorsmyndigheterna Minst en representant från 

Försvarsmakten ska delta i Ag Uppföljning.   

Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat: 

 uppföljning av försvarssektorns miljöarbete 

 utvärdering av försvarssektorns miljöarbete 

 återrapportering och presentation av resultat till MD 

 föreslå ändringar gällande inriktningen för försvarssektorns miljöarbete 

 uppdatera försvarssektorns styrande dokument 

4 Dokumentstyrning 

4.1 Styrande dokument 

Nedan beskrivs försvarssektorns gemensamma styrande dokument. 

4.1.1 Försvarssektorns inriktningsdokument inom miljöområdet 

Inriktningsdokumentet anger den övergripande inriktningen för det gemensamma miljöarbetet. 

Dokumentet revideras vart fjärde år eller vid behov och fastställs av MD. Dokumentet kommuniceras 

externt via Försvarsmaktens hemsida och internt enligt respektive myndighets beslut.  

Till inriktningsdokumentet hör två bilagor: 

Bilaga 1. Försvarssektorns inritningar inom miljöområdet  

Beskriver bakgrund och förutsättningar för försvarssektorns miljöarbete samt mer detaljer kring 

försvarssektorns inriktningar och fokusområden Dokumentet revideras vid behov och fastställs av MD. 

Dokumentet kommuniceras externt via Försvarsmaktens hemsida och internt enligt respektive 

myndighets beslut. 

Bilaga 2. Försvarssektorns miljösamarbete –  organisation, arbetsfördelning och beslutsprocesser  

Beskriver organisationsstruktur, arbetsfördelning och beslutsprocesser för försvarssektorns 

miljösamarbete. Dokumentet revideras vid behov och fastställs av MD. Dokumentet kommuniceras 

externt via Försvarsmaktens hemsida och internt enligt respektive myndighets beslut. 

4.1.2 Försvarssektorns kriteriedokument – kemiska ämnen, kemiska produkter och varor 

Kriteriedokumentet är ett verktyg för försvarssektorns myndigheter att ställa arbetsmiljö- och 

miljökrav på kemiska produkter och varor. Dokumentet är avsett att användas som krav vid 

upphandling och inköp samt som underlag vid substitutionsarbete. Tillämpning av kriteriedokumentet 

beslutas av respektive myndighet. Dokumentet kommuniceras externt via FMV:s hemsida och internt 

enligt respektive myndighets beslut.  



 

 

4.2 Redovisande dokument 

Nedan beskrivs försvarssektorns redovisande dokument. 

4.2.1 Handlingsplaner 

Handlingsplaner tas fram för aktiviteter inom försvarssektorns miljösamarbete. Handlingsplanerna 

fastställs av respektive underliggande arbetsgrupp och följs upp av Ag MD. Vid uppföljning av 

handlingsplaner bifogas dessa till Ag MDs mötesprotokoll.  

4.2.2 Protokoll 

Protokoll förs vid möten med MD och Ag MD. Mötesprotokollen skickas till respektive myndighet för 

vidare hantering. 

4.2.3 Övriga redovisande dokument 

Övriga redovisande dokument (så som rapporter, sammanställningar, uppföljningar och utvärderingar) 

som tas fram för aktiviteter inom försvarsekorns miljösamarbete följs upp av Ag MD/MD beroende på 

beställaren av uppdraget. Redovisande dokument utförda på uppdrag av MD ska fastställas i 

Försvarsmaktens ärendehanteringssystem och skickas till respektive myndighet för vidare hantering. 

 

 




