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Miljøtiltak i Forsvaret 

Hensikten med vedlegget er å øke miljøeffektiviteten i Forsvaret, unngå operasjonelle 
begrensninger med grunnlag i miljøbegrunnede restriksjoner og økonomiske 
innsparinger gjennom reduserte fremtidige kostnader forbundet med drift og 
utrangering, opprydding i forurensninger og miljørelaterte avgifter. Vedlegget har tatt 
opp i seg oppdragene vedrørende miljø som ble gitt i tidligere IVBer og erstatter derfor 
disse. 

FD planlegger å utgi retningslinjer for miljøvern i forsvarsektoren i løpet av 2008, som 
oppfølging av miljøhandlingsplanen fra 2002. Retningslinjene vil ta opp i seg og erstatte 
dette vedlegget, samt redusere detaljeringsgraden i IVB. 

Konkretisering av oppdraget: 

Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser og 
miljøpolitikk for statlige innkjøp ble iverksatt fra januar 2008. 

Miljøledelse, som skal være innført ved alle driftsenheter, videreutvikles og videreføres, 
jf. ISO 14001. Ledelsesforankring, kompetanse og organisering er sentrale 
suksessfaktorer i dette arbeidet. FD ber Forsvaret vurdere om tredjeparts sertifisering 
av virksomheter med betydelig miljøbelastning skal gjennomføres. Program for ENØK 
i Forsvaret, herunder energiledelse i Forsvaret, videreføres. 

Ved alle anskaffelser av materiell, varer og tjenester skal miljømessige konsekvenser, 
energieffektivitet og energibruk vektlegges som et av flere kriterier. Det bør iverksettes 
tiltak for kompetanseheving og ledelsesforankring på dette området. 

Arbeidet med redusert bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og bruk av andre 
midler til erstatning for miljøgifter, intensiveres. En tiltaksplan for redusert bruk av 
helse- og miljøfarlige kjemikalier utarbeides og iverksettes. 

Null- og lavutslippsteknologi skal prioriteres ved anskaffelser av transporttjenester og 
kjøretøyer. Ved valg av lette kjøretøyer (administrative kjøretøyer) skal utslipp ikke 
overstige 140 g CO2/km.  

Prosjekt for økologiske matvarer i Forsvarets kantiner videreføres. 

Miljø- og kulturminnevern skal reflekteres i organisasjon, kompetanse og holdninger 
ved planlegging og gjennomføring av militær aktivitet og operasjoner i Norge så vel 
som i utlandet. Forsvaret skal, i samarbeid med Forsvarsbygg, sikre miljømessig 
forsvarlig virksomhet ved internasjonale operasjoner: 



− redegjøre for miljøutfordringer og tiltak, 

− ha kunnskap om miljømessige og etiske utfordringer i forbindelse med 
fremskaffelse, forbruk og avhending av vann. Tiltak for å minimere vannforbruk til 
det strengt nødvendige skal gjennomføres,  

− gjennomføre tiltak for å minimere avfallsgenerering, redusere bruk av helse- og 
miljøfarlige kjemikalier og sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfall, 

− vurdere alternative løsninger for energieffektivisering og metoder for 
kraftproduksjon, oppvarming og nedkjøling, 

− ha nødvendig kompetanse for å kunne stille miljøkrav til leveranser av varer, 
tjenester og drift av EBA ved avdelinger i utlandet. 

− Rapportering skjer ved bruk av Forsvarets miljødatabase og i den årlige 
miljøredegjørelsen (innen 31. mars). 

Målindikatorer for miljø i 2008. Samtlige bortsett fra pkt. 3 under rapporteres i FÅR: 

1. Innført miljøledelse ved alle driftsenheter.  

2. Forsvarets miljødatabase tatt i bruk som registrerings- og rapporteringsverktøy.  

3. Det skal ved anskaffelser fremgå/dokumenteres at miljøkriterier iht. 
handlingsplan og livsløpskostnader er tatt hensyn til ved valg av 
leverandør/produkt (fortløpende i anskaffelsene).  

4. Innført kildesortering ved alle virksomheter.  

5. Andel avfall til gjenvinning økes til 60 % i 2008, slik at målet på 75 % oppnås i 
2010.  

6. Miljørevisjon av styrkebidraget i Meymaneh gjennomføres innen 31. desember 
2008. 


