
FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS ÅTAGANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

 

SÄKERHET UNDER ANSVAR 

Försvarsförvaltningens uppgifter stöder en hållbar utveckling. Genom försvarspolitiken, det militära 

försvaret av landet, samordningen av totalförsvaret, stödjandet av andra myndigheter samt den 

militära krishanterings- och fredsbevararverksamheten ökas stabiliteten och säkerheten i samhället 

och dess näromgivning. Dessa skapar en grund och förutsättningar för en verksamhet som är 

förenlig med en hållbar utveckling av samhället. 

Försvarsförvaltningens mål är att förverkliga förvaltningsområdets uppgifter på ett sätt som är 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. För att målet ska kunna nås godkände 

försvarsministeriet år 2010 Försvarsförvaltningens program för hållbar utveckling. 

Prioritetsområdena i programmet är 

 att öka medvetenheten om hållbar utveckling 

 att utveckla konsekvensbedömningen inom försvarsförvaltningen 

 att införa en hållbar utveckling i verksamheten vid garnisonerna (och motsvarande 

militärområden) 

 att få till stånd en handlingsmodell för en god arbetsgivare samt välbefinnandet och 

säkerheten för personalen och de värnpliktiga som ska utbildas 

 att göra hållbara anskaffningar inom försvarsförvaltningen 

 att främja en hållbar utveckling inom den militära krishanteringen 

 att främja säkerheten på och skyddet av Östersjön 

 att främja de klimat- och energipolitiska målen 

 

Verkställandet av programmet fortgår och försvarsförvaltningen bevakar, utvärderar och rapporterar 

regelbundet om hur programmet genomförs. 

De åtgärder som försvarsförvaltningen åtar sig att vidta ingår i verkställandet av programmet för 

hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 

 



 

De åtgärder som försvarsförvaltningen åtar sig att vidta 

 

1. En motiverande beväringstjänst 

Försvarsförvaltningens mål är att utbilda hela den tjänstedugliga manliga åldersklassen samt 

tjänstedugliga kvinnor som är intresserade av frivillig militärtjänst för kvinnor. 

Försvarsförvaltningen åtar sig att utveckla hälsokontrollerna och träningen på förhand och 

förhållandena under själva tjänstgöringen. Utbildningen ges så att individens förmågor, färdigheter 

och handlingskapacitet beaktas. Målet är att antalet personer som avbryter sin tjänstgöring år 2020 

ska vara högst på samma nivå som år 2013. 

 

2. En hållbar materialhantering 

Försvarsförvaltningen har som mål att förbättra materialeffektiviteten och minska skadliga 

miljökonsekvenser under produktens eller tjänstens hela livscykel. Materialeffektiviteten förbättras 

genom att upphandlingen behovsprövas, genom att hållbara produkter skaffas, genom 

ändamålsenlig lagring samt genom att användningen, underhållet och sluthanteringen är 

ansvarsfulla. 

Försvarsförvaltningen strävar efter att förbättra materialeffektiviteten för de militära explosiva 

varorna under hela deras livscykel genom att utöka återanvändningen och återvinningen av material 

som tagits ur bruk. Försvarsförvaltningen åtar sig att kräva att den tjänsteproducent som 

slutbehandlar militära explosiva varor som tagits ur bruk ska ha materialeffektivitet och åta sig att 

följa principerna om hållbar utveckling. 

 

3. En sund och trygg tjänstgöringsmiljö 

Försvarsförvaltningen har som mål en verksamhetsmiljö som är fri från olycksfall i arbetet och 

tjänstgöringen samt från sjukdomar som beror på arbetet eller tjänstgöringen. Olycksfall och 

sjukdomar förebyggs bl.a. genom utbildning och genom att arbets- och tjänstgöringssäkerheten 

förbättras samt genom att de hälso- och säkerhetsrisker som hänför sig till arbets- och 

tjänstgöringsmiljön minskas. 

Försvarsförvaltningen strävar efter att minska antalet olycksfall i arbetet och tjänstgöringen med 25 

procent från nivån år 2013 fram till år 2020. 

 

 



4. En verksamhet som tar ansvar för miljön 

Försvarsförvaltningen har som mål att på ett progressivt och förutseende sätt beakta miljöaspekter i 

all verksamhet inom försvarsförvaltningen. Miljöolägenheterna av skjut- och övningsverksamheten 

förebyggs och minimeras genom att sådana tekniker och sådan praxis som lämpar sig för 

verksamheten och är bäst med tanke på miljön utnyttjas och utvecklas. 

Försvarsförvaltningen åtar sig att fram till år 2019 förverkliga sådana miljöskyddslösningar för 

skjutbanorna som stämmer överens med bästa användbara teknik (BAT) inom ramen för de 

ekonomiska resurserna. 

Försvarsförvaltningen strävar efter att fram till år 2020 utveckla sådana miljöskyddslösningar och 

sådan praxis för skjut- och övningsområdena för tunga vapen som stämmer överens med principen 

om bästa användbara teknik. 

 

5. Ett energieffektivt försvar som tar ansvar för klimatet 

Försvarsförvaltningen har som mål att förbättra energieffektiviteten, utöka andelen förnybara 

energikällor i energiförbrukningen och i mån av möjlighet stödja sig på inhemska energikällor. 

Målen strävar man efter att uppnå genom att utöka utrymmeseffektiviteten, förbättra 

energieffektiviteten i fastigheterna och den operativa verksamheten samt genom att i mån av 

möjlighet stödja sig på förnybara och alternativa energikällor. 

Försvarsförvaltningen strävar efter att i samarbete med ägaren minska energiförbruk ningen med 20 

procent och utsläppen av växthusgaser med 30 procent mellan åren 2010 och 2020 i de fastigheter 

som används av förvaltningen. 

 

   

    

 

 

 

  


