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Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges
genomförande av Agenda 2030
LFV, Luftfarsverket, besvarar rubricerat regeringsuppdrag med utgångspunkt i
myndighetens uppdrag. LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv
och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFV ska också verka
för att de tranportpolitiska målen nås, vad gäller säkerhet, tillgänglighet och miljö.

Er beteckning
Fi2016/01355/SFÖ
Handläggare
Lindgren, Elisabeth
076-1055332T
011-19 25 75F
elisabeth.lindgren@lfv.se
Sekretess

LFV bedriver ett aktivt miljöarbete, där en viktig del är att skapa bra förutsättningar
för flygtrafiken att minska sin miljöpåverkan. CANSO som är en internationell
samarbetsorganisation i flygledningsfrågor, har beräknat att flygtrafiktjänstens
påverkan på flygets totala utsläpp är ca 6 % den operativa flygledningen kan
minska förbrukningen av fossilt bränsle med minskade utsläpp av växthusgaser till
atmosfären som följd. LFV utbildade 150 flygledare i grön flygledning 2015. LFV har
under många år bistått flygplatser med expertstöd för att bl. a finna lösningar som
ger förutsättningar för minskade utsläpp. Det är ett arbete vi fortsätter satsa på.
Sammanfattningsvis har LFV identifierat att myndighetens verksamhet har störst
inverkan på nedanstående mål/delmål (vår redogörelse finns i bilaga 1).
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar
(3.5, 3.6 och 3.9)
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.
(5.1 och 5.5)
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla.
(7.3)
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
(9.1, 9.4, 9.5 och 9.a)
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Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
(11.6)
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
(12.4, 12.5 och 12.7)
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Mikael Larsson
Stf Generaldirektör

Elisabeth Lindgren
Kommunikationsdirektör

Tel dir
E-post
Fax

Bilagor
Bilaga 1 LFVs underlag till Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030
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