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FMV remissvar avseende Slutbetänkande SOU 2022:21 
– Rätt för klimatet 
 
FMV har tagit del av Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet. Utifrån myndighetens 
verksamhet lämnar FMV härmed nedanstående synpunkter. 
 
FMV ser positivt på syftet med utredningens förslag, att kunna öka takten i omställningen mot ett 
klimatneutralt samhälle. De tre områden som specifikt lyfts fram i utredningen, dvs främja bidrag 
till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle, bedöms 
alla vara viktiga för att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 
2045.  
 
I förlängningen kan utredningens förslag innebära ökade möjligheter för FMV att anskaffa 
materiel med lägre miljö- och klimatpåverkan i produktions- och användningsfasen. Eftersom det 
ur vetenskaplig synvinkel finns ett stort behov av att redan nu och inom kommande årtionde 
åstadkomma stora utsläppsminskningar, så är tidsfaktorn en viktig aspekt och förslag som 
möjliggör en snabbare elnätsbyggnation är önskvärda. Ett väl fungerande elnät och energisystem 
kan bidra till ökad och bibehållen försörjningstrygghet i en utveckling som nu starkt går mot 
elektrifiering, såväl civilt som militärt. Även omställningen till ett transporteffektivt samhälle 
kommer att påverka framtida försörjningstrygghet av olika drivmedel och energibärare. För att 
möjliggöra en utfasning av fossila bränslen och säkra nationell försörjningstrygghet måste en 
inhemsk produktion av biodrivmedel stimuleras. 
 
FMV vill särskilt betona vikten av att totalförsvaret bibehåller sin status som starkt skyddsintresse 
för att minimera risken för negativa störningar på totalförsvaret.  
 
I den slutliga handläggningen har miljöstrateg Robert Westlund, miljösamordnare Sara Hjelm och 
MHS-koordinator Patrik Carlén deltagit. Robert Westlund har varit föredragande. 
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