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Miljöpolicy för Sveriges Motorcyklister, SMC 
Antagen vid styrelsemöte för Sveriges MotorCyklister  22 april 2013, genomgången vid styrelsemöte  

29 september 2013 och 8 oktober 2018.  

 

SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och 

ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. 

SMC välkomnar därför en utveckling mot såväl effektivare mer bränslesnåla motorer som helt 

fossilfria motorcyklar. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och 

luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra 

intressenter. 

 

Det innebär att: 

• SMC ska bidra till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassa 

framtidens motorcyklism som en del i en hållbar utveckling. 

 

• SMC ska främja teknisk utveckling som bidrar till en positiv miljöpåverkan inom motorcyklismen 

som kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället. 

 

• SMC ska genom de beslut vi tar och den verksamhet vi bedriver sträva efter att minska vår 

miljöpåverkan och förebygga föroreningar som verksamheten kan medföra. 

 

• SMC ska utveckla och förbättra verksamheten kontinuerligt och eftersträva att lagar och regler 

efterlevs. 

 

• SMC ska öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor. Anställda, förtroendevalda, medlemmar, 

klubbar och andra som bidrar till SMC:s verksamhet, ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet 

om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas. 

 

• SMC ska arbeta för att transporter och resande med motorcykel ska ses som ett hållbart resande och 

därmed är en del i det framtida transportsystemet. 

 

• SMC ska genom förebyggande arbete verka för att minska risken för skador som tar resurser i 

anspråk och ger upphov till avfall och utsläpp. 

 

• Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt i verksamheten som också ska präglas av 

återanvändning och återvinning. 

 

• När det är möjligt ska fysiska möten ersättas med resfria digitala möten för att spara tid och pengar. 

Samtidigt minskar dessa möten även SMC:s klimat- och miljöpåverkan.  

 

För Sveriges MotorCyklister 

 

 

Ronny Overgaard 

Ordförande 
 


