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Försvarsmaktens miljöpolicy
Utdrag från Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI), bilaga 1, avsnitt 5.11
Försvarsmakten ska arbeta för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all
verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljöarbetet styrs av Förordning (2007:1266)
med instruktion till Försvarsmakten, andra styrningar från regeringen och lagstiftningen på
området.
Försvarsmakten ska bidra till att generationsmålet för miljöarbetet och de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Försvarsmakten ska till 2020 ta fram myndighetsmål och en handlingsplan för
myndighetens arbete med klimatanpassning i enlighet med förordningen (2018:1428) om
myndigheters klimatanpassningsarbete.
Försvarsmakten ska bidra till avrapportering och annan verksamhet relaterad till Agenda 2030 i
enlighet med regeringens styrningar. Utvecklingen av det systematiska miljöarbetet utgår från
Försvarsmaktens miljöpolicy med stöd av miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Det
systematiska miljöarbetet ska säkerställa att den operativa förmågan stärks samtidigt som
miljöhänsyn tas, och ska bidra till Försvarsmaktens förtroende, både internt och externt. Miljökrav
ska så långt möjligt även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med
Försvarsmakten.
Försvarsmakten ska inom:
Övningar och insatser
a) ta miljöhänsyn vid övningar och insatser
b) använda skjut-, flottilj- och övningsområden på ett hållbart sätt
Upphandling
a) utveckla, vidmakthålla och avveckla materiel och materielsystem utifrån ett livscykelperspektiv
b) genomföra hållbara upphandlingar av varor och tjänster för att begränsa påverkan från hälso- och
miljöfarliga ämnen i kemiska produkter och va-ror och förebygga uppkomst av avfall
Energi och klimat
a) effektivisera verksamhetens energianvändning samt öka andelen förnybar energi under beaktande
av behovet att stärka Försvarsmaktens robusthet
b) anpassa verksamhet för att bibehålla Försvarsmaktens förmågor till följd av ett förändrat klimat
Förorenade områden
a) ska begränsa effekter och spridning av gamla föroreningar samt att minska risken för att nya
uppstår
b) säkerställa tillgången till och nyttja vatten på ett hållbart sätt
Försvarsmaktens medarbetare ska ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet och förebygger miljörisker.
Försvarsmakten behöver också samverka med andra organisationer så väl nationellt som
internationellt i miljöarbetet. Vidare ska myndigheten bedriva sin verksamhet i enlighet med de krav
som ställs i lagar, förordningar och andra föreskrifter samt genom årlig uppföljning och utvärdering
eftersträva ständiga förbättringar.

