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Yttrande avseende remiss Näringslivets klimatomställning 
(PM2022:10) 
         

          
         

Försvarsmakten har beretts tillfälle att yttra sig över Tillväxtverkets rapport 
Näringslivets klimatomställning. Försvarsmakten lämnar följande synpunkter. 

Försvarsmakten ser behov av relevanta och ambitiösa men samtidigt realistiska 
klimatomställningsmål. Det är viktigt med flexibilitet inom regleringen för att 
göra det möjligt att prioritera åtgärder som inte skadar Försvarsmaktens intressen 
och därmed Sveriges samlade civila och militära försvarsförmåga.  

Försvarsmakten vill påpeka att samhällets omställning mot fossilfrihet kommer 
att påverka Försvarsmakten och Sveriges samlade civila och militära 
försvarsförmåga, främst kopplat till behovet av beredskap avseende tillgång på 
förnybara bränslen, tillgänglighet gällande infrastruktur samt behovet av 
tillförlitliga försörjningskedjor1. Nödvändiga beredskapskrav och krav på 
tillgänglighet och uthållighet i kris och krig, medför också att drivmedel och 
bränslen måste kunna beredskapslagras utan att de kontamineras eller förstörs. 

Rapporten lyfter behovet av förenklingar i miljöbalkens tillståndsprocess. 
Försvarsmakten är generellt positiv till en förenkling av tillståndsprocesserna. 
Förändringarna får emellertid inte leda till försämrade möjligheter för 
Försvarsmakten att tillvarata de intressen som Försvarsmakten är satt att värna. 
Det är exempelvis av stor vikt att Försvarsmakten även fortsättningsvis ges 
möjlighet att skydda områden som är av riksintresse för totalförsvarets 

                                                 
1 Försvarsmaktens yttrande avseende delbetänkandet ”Sveriges globala klimatavtryck” (SOU 
2022:15), FM2022-17416:2 
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anläggningar, mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet 
av dessa, så som bland annat etablering av vindkrafts- och solcellsanläggningar.   

Vad avser vindkraftsetableringar erbjuder Försvarsmakten redan idag möjlighet 
till s.k. hindersremiss där myndigheten lämnar besked till den sökande om hur 
Försvarsmakten ser på en planerad etablering. Försvarsmaktens svar utgör en 
preliminär bedömning avseende möjligheterna till etablering av vindkraftverk 
inom ett visst område. Hindersremisserna är en service som Försvarsmakten 
erbjuder och inget som krävs inom ramen för tillstånds- eller planeringsprocessen. 
Försvarsmakten samarbetar utöver detta med Energimyndigheten som har i 
uppdrag att skapa förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv 
vindkraftsutbyggnad.2 
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I beredningen av detta ärende har försvarsjurist Stefan Ulfswärd, LEDS JUR, 
deltagit.  
 
Detta yttrande har beslutats av chef för totalförsvarsavdelningen Torbjörn Sahlén. 
I den slutliga handläggningen har, som föredragande, senior hållbarhetsstrateg 
Sofia Landstorp LEDS TF, deltagit. 
 

 

 

Sahlén, Torbjörn 

Chef Totalförsvarsavdelningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

    Sofia Landstorp 

                                                 
2 Redovisning avseende dialog och samverkan med relevanta aktörer för förnybar 
energiproduktion samt förutsättningar för att använda s.k. villkorade tillstånd (regleringsbrev 
2021, punkt 32), FM2021-19201:1 
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m.remissvar@regeringskansliet.se   
 
Som orientering 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) 
Försvarets materielverk 
Försvarets radioanstalt 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Fortifikationsverket 
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