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Yttrande avseende lokal och regional klimatomställning 

inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 
         

          

         

Försvarsmakten har givits tillfälle att yttra sig över Länsstyrelsen i Uppsala läns 

rapport om ökad lokal och regional klimatomställning som underlag inför den 

kommande klimatpolitiska handlingsplanen. Försvarsmakten lämnar följande 

synpunkter. 

Yttrande 

Försvarsmakten ser i stort positivt på framtagna förslag och understryker 

betydelsen av ett samordnat arbete på klimatområdet. Försvarsmakten vill 

emellertid betona att det i arbetet med att ta fram analyser och förslag till 

styrmedel och andra åtgärder som bidrar till en lokal och regional 

klimatomställning är av betydelse att totalförsvarets riksintressen beaktas.  

I rapporten framkommer ett förslag att utreda på vilket sätt stora energi- och 

eleffektanvändande verksamheter ska kunna omfattas av tillstånds- respektive 

anmälningsplikt. I denna del påtalar Försvarsmakten att det, med anledning av det 

skärpta säkerhetspolitiska läget och den kapacitetsutbyggnad som pågår inom 

Försvarsmakten, är det av stor betydelse att en utvidgning av miljöbalkens 

tillämpningsområde inte innebär en påverkan på Försvarsmaktens verksamhet. 

Vad avser frågan om utveckling av statistik på lokal och regional nivå, samt 

standardiserad redovisning av klimatåtgärder, framhåller Försvarsmakten att 

åtgärder av ett sådant slag måste föregås av en säkerhetsanalys i syfte att 

säkerställa att känsliga uppgifter som berör rikets säkerhet inte röjs i samband 

med inhämtning, hantering och redovisning av data.  
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I beredningen av detta ärende har försvarsjurist Stefan Ulfswärd, LEDS JUR 

deltagit.  

Detta yttrande har beslutats av brigadgeneral Torbjörn Sahlén. I den slutliga 

handläggningen har som föredragande senior hållbarhetsstrateg Louise Sköldback 

deltagit.  

 

 

Sahlén, Torbjörn 

Chef för totalförsvarsavdelningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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