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Miljöpolicy 

Riksbanken ska bidra till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen1 och 
generationsmålet2 för miljöarbete samt FN:s globala hållbarhetsmål3. Detta gör vi 
framför allt genom att beakta vår direkta miljöpåverkan i exempelvis energi- och 
vattenförbrukning, avfallshantering, tjänsteresor och vår indirekta miljöpåverkan i våra 
upphandlingar.    

Riksbankens miljöarbete ska ha följande inriktning: 

 Riksbanken ska arbeta för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all
verksamhet. Riksbanken ska, så långt det är möjligt och förenligt med
Riksbankens uppgifter, arbeta förebyggande och medverka till en långsiktig
hållbar utveckling.

 Riksbanken ska arbeta systematiskt och strukturerat för att minska de negativa
miljöeffekterna från verksamheten.

 Riksbanken ska uppmuntra medarbetare att aktivt verka för en minskad
miljöbelastning genom kunskap och förståelse för miljöarbetets betydelse.

 Riksbanken ska vidta åtgärder för ständig förbättring på miljöområdet bland
annat genom att effektivisera energi- och materialanvändning samt välja
miljöanpassade tjänster och produkter där så är lämpligt.

Detta innebär att Riksbanken ska 

 Säkerställa goda metoder för återvinning av mynt och sedlar

 Främja resfria möten samt beakta miljöpåverkan vid val av resandeform i
samband med tjänsteresor

1 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen 

2 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Generationsmalet/  

3 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Generationsmalet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/
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 Bidra till ett fossilfritt samhälle och minska verksamhetens negativa påverkan på 
klimatet genom energieffektivisering, minimera utsläpp och prioritera 
användning av förnyelsebara resurser  

 Hushålla med material och energi samt hantera vårt avfall miljöriktigt  

 Ställa och följa upp miljökrav på de varor och tjänster som upphandlas 
alternativt välja miljömärkta varor och tjänster när det är lämpligt  

 I den mån det är görligt välja varor med mindre miljöpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv, det vill säga från råvaruutvinning via tillverkning och 
användning fram till återvinning   

 I den mån det är möjligt välja leverantörer som har ett systematiskt miljöarbete 

 Ta fram och följa upp årliga miljömål inom respektive verksamhet 

 Verka för att personalen håller sig uppdaterad avseende lagstiftning och 
förordningar på miljöområdet 

 Följa upp och utvärdera resultatet av miljöarbetet i syfte att utveckla och 
förbättra vårt sätt att arbeta när det gäller såväl den direkta som indirekta 
miljöpåverkan.  

Miljöarbetet ska vara en naturlig och integrerat del i den löpande verksamheten och 
ingå i varje chefs ansvar. All personal på Riksbanken har en viktig roll i att medverka i 
miljöarbetet. Riksbankens ledning har dock det övergripande ansvaret för att miljö- och 
klimatperspektivet genomsyrar verksamheten fullt ut. 

Avdelningschef kan utfärda kompletterande bestämmelser i form av regler och 
rutinbeskrivningar. 


