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Inledning 

Syftet med Uddevallas miljömålsarbete är att styra och samordna kommunens 

egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska också vara en grund för att 

i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett 

ekologiskt hållbart Uddevalla.  

Denna miljöredovisning innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete 

och uppföljningen av kommunens sex övergripande miljömål som antogs 2013. 

Kommunens övergripande miljömål tar avstamp i de 16 nationella miljömålen 

och kommunens miljöpolicy och ger ramen för miljöarbetet i kommunen. Till 

varje övergripande miljömål har även koppling gjorts till de globala målen. De 

övergripande miljömålen är inriktningsmål och är inte tidsatta. Målen berör 

både kommunen som geografiskt område och kommunens egen verksamhet. 

De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta uppdrag som vi 

arbetar med för att nå de övergripande målen. Dessa kommer från styrkorten 

som är politiskt styrande och anger vad som ska göras. 

Uppföljningen redovisas utifrån de sex övergripande målen. Varje mål inleds 

med en sammanställning av uppdragen. Därefter beskrivs uppdragsarbetet 

under 2020. Målavsnitten avlutas med ett urval av nyckeltal. Alla nyckeltal 

redovisas samlat i bilagan. Ytterligare underlag och mätdata finns i Uddevallas 

miljöbarometer,  uddevalla.miljobarometern.se.  

Förklaring 

Nedan beskrivs de smileyfigurerna som används för bedömning av uppdragen.  

 
Uppdraget är genomförd 

 
Uppdraget pågår enligt tidsplan 

 
Uppdraget är delvis genomförd 

 
Uppdraget ej genomförd  

 
Oklar status 

  

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Uddevalla kommun och FN:s 17 globala mål 

 

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med övriga Sverige och hela världens 

länder för att nå en hållbar utveckling till 2030. Gemensamt arbetar vi för att 

utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, 

uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 

varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

I kommunens strategiska plan, som är framtagen av politikerna, ingår FN:s 

globala mål och Agenda 2030 som en övergripande strategi. Hållbar utveckling 

ska vara vägledande för alla beslut i kommunen. Det innebär en ständig strävan 

efter att tillämpa de globala målen och Agenda 2030. 

Ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling 

År 2015 skapade världens ledare i FN de 17 globala målen för att nå en hållbar 

utveckling och en agenda sattes för arbetet att nå målen till 2030, kallad Agenda 

2030. En viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen var de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och 

ekologiska dimensionerna. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa 

en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla. 

Uddevalla kommun arbetar med Agenda 2030 genom medborgarnas 

medbestämmanderätt, genom den ekonomiska fördelningen och genom insatser 

för att miljön ska påverkas så lite som möjligt. 

Pågående arbete i Uddevalla för hållbar utveckling 

I kommunen finns många exempel på pågående arbete för en hållbar utveckling. 

Inom skolan sker undervisning utifrån hållbart lärande. Vid planering och 
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framtagande av nya detaljplaner tas i möjligaste mån hänsyn till de tre 

dimensionerna i hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och ekologiska.  

Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla kommuns utveckling, bland annat i 

framtagandet av en ny översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och genom att 

alla boende i kommunen har möjlighet att lämna in medborgarförslag. 

Sedan 2010 är Uddevalla kommun Fairtradediplomerad, kommunen är också 

ISO 14 001 certifierad. Detta innebär att kommunen blir granskad av externa 

miljörevisorer vad gäller hur vi arbetar med miljöfrågor i organisationen. Nu är 

ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett Fossilfritt Uddevalla 2030. 

Uddevalla kommun deltar under 2020–2021 i Glokala Sverige. Det är ett projekt 

som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner, och 

syftar till att höja engagemanget och kunskapen om de 17 globala målen för en 

hållbar utveckling. 

Denna redovisning fokuserar framför allt på den ekologiska dimensionen av 

hållbar utveckling. 
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Uppmuntra och inspirera 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till en hållbar utveckling i samverkan och 

dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Kommunen ska vara 

en föregångare och göra det lätt att göra rätt. 

Det innebär att: 

• vi ska informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med 

medborgare, organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och 

kompetensutveckla kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund 

för en hållbar utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaterade globala mål 

 

Alla globala mål    
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

  Uppmärksamma Fairtrade Genomförd 

  Hållbart lärande inom skolan Pågår inom tidsplan 

  Rådgivning till medborgare, organisationer och företag  Pågår inom tidsplan 

  Hållbart friluftsliv Pågår inom tidsplan 

 Uppmärksamma Fairtrade 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade city kommun.  

Fairtrade City är en diplomering för kommuner som aktivt verkar för rättvis handel och 

etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är ett samarbete mellan 

kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt. Arbetet leds av en styrgrupp som 

representerar hela lokalsamhället. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till 

kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. 

Det ska även bedrivas ett aktivt informationsarbete samt erbjudas ett utbud av rättvis 

handel-produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser. 

Kraven från Fairtrade city kring aktiviteter har anpassats till rådande coronasituation 

för att bibehålla diplomeringen. Uddevalla kommun har under 2020 genomfört ett fåtal 

aktiviteter digitalt eller på annat sätt uppmärksammat Fairtrade. Bland annat har 

äldreomsorgen fått Fairtrade-märkta rosor, choklad och bananer. Samarbetet har skett 

med olika aktörer både lokalt och regionalt. 

Under november 2020 genomfördes Uddevalla Eco filmfestival med många olika aktörer. 

Tanken var att sätta fokus på klimat och miljö, människors påverkan och vad vi som 

individer kan göra. Festivalen utgick från Bohusläns museum. Tyvärr blev en del av 

aktiviteterna inställda på grund av situationen med Corona. Det man kunde ta del av var 

bland annat filmer från Filmis, yoga, temamässa från Bävekyrka, samt föreläsningar 

anordnade av Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens Energi- 

och Klimatrådgivare. 

 Hållbart lärande inom skolan 

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling. 

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån 

skolans styrdokument, kommunens miljömål med fokus på miljömål 1; om att inspirera 

och motivera till en hållbar utveckling, samt FN:s globala hållbarhetsmål.  
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Uppdraget ska också harmoniera med nämndens uppdrag om systematiskt 

kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om att hållbar utveckling behöver 

genomsyra all undervisning snarare än att ses som enstaka projekt. 

Uddevalla kommun ingår i ett nationellt chefsnätverk för lärande för hållbar utveckling, 

som är ett viktigt stöd och en samarbetsform för Barn och utbildnings fortsatta arbete 

på övergripande nivå. Nätverkets senaste träff hölls i Uddevalla i början av året. 

Förskolans rektorsgrupp har med stöd av utvecklingsenheten satt fokus på lärande för 

hållbar utveckling, exempelvis genom förskolans jämställdhetsplan, måltidspedagogik, 

återbruk, odling och kompostering, språkutvecklande arbetssätt och demokratiska 

lärmiljöer. 

Grundskola, grundsärskola och fritidshem fokuserar på att skapa handlingskraft och 

framtidstro hos eleverna bland annat genom formativt arbetssätt, normkritiskt 

förhållningssätt samt tematiskt arbetssätt med exempelvis allemansrätten, återvinning 

och återbruk. Ett utvecklingsområde som identifierats, är att det normkritiska 

perspektivet behöver utvecklas för att alla ska få samma möjligheter. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolan har lärande för hållbar utveckling som ett 

läroplansmål och ett tydligt förhållningssätt för samtliga program. Detta innebär ett steg 

ifrån temadagar till kontinuerlig del av undervisningen, men kräver en ökad tydlighet 

om syftet. 

På vuxenutbildningen finns en grupp för hållbar utveckling, som arbetar för att 

integrera detta perspektiv i undervisningen. Ett årshjul med fyra teman har skapats, 

bland annat värdegrund och konsumtion. Därtill har det hållits diskussioner och rollspel 

kring hållbarhetsfrågor och genomförts projekt för minskad resursanvändning och 

konsumtion. 

 Rådgivning till medborgare, organisationer och företag  

Kommunen ger gratis rådgivning till medborgare, organisationer, 

bostadsrättsföreningar och företag inom energi- och klimatfrågor. 

Syftet med den kommunala energi- och klimatrådgivningen är att förmedla kunskap och 

driva på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle inom området energi och klimat.  

Energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri och opartisk och är finansierad av 

Energimyndigheten. Rådgivningen vänder sig till både privatpersoner, organisationer, 

bostadsrättsföreningar och företag.   

Energi - och klimatrådgivarna har under året givit inspirerande energi- och 

klimatutbildningar och kommer fortsätta att erbjuda stöd till företag och agera 

bollplank kring energieffektivisering. 

Uddevalla kommun har under året tillsammans med fler kommuner erbjudit fördjupad 

rådgivning till små och medelstora företag, med fokus på olika sorters verkstäder. 

Satsningen har pågått under period 2017–2020 inom projektet Coacher för energi och 

klimat, som finansieras av Energimyndigheten. 
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 Hållbart friluftsliv 

Uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. 

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har under 2020 fastställt ramverket för 

planen för hållbart friluftsliv och påbörjat arbetet med att förankra planens utformning i 

den politiska organisationen. Arbetsgruppen har identifierat sex arbetsområden som 

planen kommer att fokusera på. Arbetsgruppen har även jobbat med att ta fram idéer 

för att involvera allmänheten samt att förmedla planen till civilsamhället. 

Nyckeltal 

Andel ekologiskt odlad åkermark i kommunen 

 

Datakälla: Jordbruksverket 

Andelen ekologisk åkermark i kommunen är 34 procent vilket är en markant ökning 

sedan föregående år. Nyckeltalet jämförs med Sveriges Ekokommuner där genomsnittet 

är betydligt lägre, 18 procent. Snittet i riket är 17 procent. 

Det finns ett nationellt inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska odlas 

ekologiskt 2030. Målet omfattar även betesmark vilket inte ingår i denna indikator. 

Inkluderas även betesmark är andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt i Uddevalla 

37 procent, vilket innebär att kommunen ligger en bra bit över det nationella 

inriktningsmålet för 2030. 
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Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade 

 

Datakälla: Uddevalla kommun, Håll Sverige Rent samt Skola för Hållbar Utveckling 

Med miljöcertifiering avses här: EMAS, ISO 14 001, Utmärkelsen skola för hållbar 

utveckling samt Grön Flagg. 

Andel miljöcertifierade förskolor och skolor har legat på ungefär samma nivå under hela 

mätperioden. Alla förskolor och skolor i kommunal regi är miljöcertifierade och ingår i 

kommunens certifiering enligt ISO 14 001. Utöver det är två fristående förskolor med i 

Grön Flagg. Utöver ISO är en kommunal förskola och en kommunal grundskola med i 

Grön Flagg samt en kommunal förskola med i Skola för hållbar utveckling. 

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 12 procent av förskolor 

och skolor är miljöcertifierade. 



 

 

10 
 

Skapa förutsättningar 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta 

resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Det innebär att: 

• vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en 

giftfri miljö. 

• vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare 

förutsättningar att leva och verka hållbart. 

• vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk. 

 

 

  
Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Avfallsplan Pågår inom tidsplan 

 
Förorenad mark Genomförd 

 
Ny avloppspolicy Genomförd 

 
Konstgräs Delvis genomförd  

 Avfallsplan 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin, även kallad 

avfallstrappan. 

Uddevalla kommuns avfallsplan syftar till att skapa en hållbar avfallshantering - att ge 

förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär ekonomi. I planen finns sju 

målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet. 

Just nu pågår uppföljning av hela avfallsplanen. Förändringar har skett inom 

producentansvar och fastighetsnära insamling. Lagen ställer nu högre krav på 

producenterna som får utökat ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta 

förpackningar och returpapper. 2025 ska insamling ske fastighetsnära. 

 Förorenade områden 

Kartlägga förorenade områden för att ge underlag för planering och sanering. 

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, 

träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga 

ämnen i mark och vatten. 

Kartläggning och ansvarsutredning av förorenade områden har genomförts. Under året 

har kommunen erhållit medel från effektiviseringsfonden, för att digitalisera arkivet 

med geotekniska undersökningar. Projektet har avslutats och informationen kommer 

att kunna hittas i kommunens interna karttittskåp och ligga till grund för planering, 

sanering och byggprojekt. 

 Ny avloppspolicy 

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv 

och att skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 

Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till avlopp är färdigt. Ett 

reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. 
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 Konstgräs 

Utreda villkoren för konstgräsplaner. 

Kommunen står inför utmaningen att flera av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta 

och behöver bytas ut. En utredning pågår och ska presenteras under första tertialet 

2021. Utredningen har delvis kopplats till de resultat som nu framkommit under 

processerna för ersättningsytor för konstgräs i och med simhallsbyggnationen på 

Rimnersområdet.  

Nyckeltal 

Andel av mat- och restavfallet som sorteras som organiskt material (bruna soptunnan) 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Nyckeltalet visar hur stor andel av mat- och restavfallet som sorterats som organiskt 

material. Av det organiska materialet tillverkas biogas. 

Andelen har legat på samma nivå de tre senaste åren. Minskningen 2018 beror på 

övergång till insamling av organiskt hushållsavfall i papperspåsar. Avfallet i 

papperspåsar torkar ut istället för att ruttna och vattenavdunstningen som då sker 

innebär att avfallet blir lättare. 
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Mängd insamlad mat- och restavfall  

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som samlats in från hushållen av våra sopbilar i 

kommunen. Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga 

hushållsavfallet går till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till 

fjärrvärmenätet. 

Under 2020 ligger mängden insamlat mat-och restavfall på samma nivå som förra året. 

Mängden hushållsavfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 209 kg per person 

(2019). 

Nya avfallsförordning har trätt i kraft i augusti 2020. Begreppet hushållsavfall har byts 

ut till kommunalt avfall. 

Mängd hushållsavfall som lämnas på återvinningstationerna, per invånare 

 

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI) 

Nyckeltalet visar hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i 

Uddevalla kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och 
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metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om (FTI - Branschorganisation i Sverige 

för Förpackning- och tidningsinsamling). 

Under 2020 minskade insamling av förpackningar och tidningar i Uddevalla kommun 

till 75 kg per invånare. Minskningen har skett inom tidningar då allt fler går över till 

digitala tjänster, vilket är en del av förklaringen till den minskande trend som har varit i 

ett längre tidsperspektiv. I riket har istället insamlade mängder förpackningar och 

tidningar ökat. Ökningen beror på mer insamlade förpackningar som bland annat en 

effekt av pandemin och ändrade levnadsvanor. I Uddevalla ligger insamlade 

förpackningar på samma nivå som föregående år. Den totala mängden insamlade 

förpackningar och tidningar i riket är dock fortfarande lägre än Uddevalla, 64 

kg/invånare. 

Tungmetaller i avloppsslammet 

Bly Kadmium Kvicksilver 

   

Datakälla: Västvatten 

Den gröna linjen visar det gränsvärde som inte får överskridas om slammet ska få 

spridas på jordbruksmark. 

Alla tre tungmetaller har högre halt 2020 än tidigare år. Orsaken till detta är oklar. 

Halterna ligger dock långt under gränsvärdet för alla tre tungmetaller. 
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Planera hållbart 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. 

Det innebär att: 

• vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla 

kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommuns identitet. 

• vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och 

transportbehoven. 

• vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

• vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska 

ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska 

mångfalden har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är 

möjlig att göra. 

• vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet 

minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till 

jordbruksmarken enligt mål i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett 

kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras. 

• vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation 

och som långsiktig resurs för många viktiga näringar. 

• arbetet med tillsyn, information och fysiskt planering genomföras så att det bidrar 

till största möjliga miljönytta. 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer Genomförd 

 
Nya bostadsområden Pågår inom tidsplan 

 
Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun Genomförd 

 
Naturupplevelse för boende och turister Pågår inom tidsplan 

 
Skydda känslig kustmiljö Pågår inom tidsplan 

 Bevara värdefulla kulturhistoriska miljöer 

Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter. 

Mycket av vår äldre bebyggelse och en hel del byggnader från sen tid, berättar om 

människor som levt på platsen och om olika verksamheter som funnits där. Vissa 

byggnader kan vara unika medan andra kan ses som typiska för en plats eller ett 

område. Att bevara och vårda den äldre bebyggelsen möjliggör för efterkommande 

generationer att uppleva och förstå en plats historia och utveckling. 

Kommunen har arbetat och planerat för att kulturstråket Hus för kultur, tillsammans 

med den konstnärliga gestaltningen på Kungs- och Drottninggatan kan komma att 

stärka de kulturhistoriska miljöerna i centrala Uddevalla. Ett exempel är renoveringen 

av Skolgatan 4 som kan komma att innebära att en central kommunal kulturfastighet 

värnas. 

Relaterade globala mål 
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 Nya bostadsområden 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service. 

Kommunen planerar att skapa ett nytt bostadsområde längs med Bäveån i centrala 

Uddevalla. Planen omfattar flera vattennära bostäder, restauranger, nytt kulturhus, 

badhus, stadshus och resecentrum. Uddevalla kommer att växa från Västerbron och ut 

till Skeppsholmspiren på båda sidor om Bäveån. Genom att bygga nytt i ett redan 

exploaterat område ser områdesplanen till att värna grönytorna i staden samtidigt som 

boende har nära till kollektiva transporter och centrumnära utbud och service för att 

minimera bilåkandet.  

Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom fyra delområden:  

Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområdet. Bland annat 

har totalentreprenad för simhall upphandlats och projektering startats. 

Arbete med omläggning av råvattenledning pågår och ansökningar om eventuell 

markförläggning av kraftledningar är klara. Vägledande beslut om projektdirektiv för 

utveckling av Rimnersvallen är tagna och innefattar utredning av SM-standard och 

superettan samt renoveringsbehov. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäktige beslutat 

att påbörja projekteringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet och 

en effektstudie är genomförd för ett nytt stadshus i centrum. 

Kommunen har påbörjat ett utvecklingsarbete av den antagna Boendeplan och 

aktivitetscentra för äldre, där grundtanken mycket förenklat är att koppla olika 

boendetyper och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även andra målgrupper 

kan ingå i denna planering. 

 Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun 

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken. 

Gustavsberg är Sveriges äldsta bad- och kurort från sent 1700-tal och ligger i utkanten 

av Uddevalla, vid inloppet till staden. Det anrika badhuset, badhotellet, konditoriet och 

badrestaurangen är några av byggnaderna som ger området dess säregna charm.  

Den anrika badorten Lyckorna, i södra kanten av Ljungskile, grundades 1877 av 

grosshandlare Robert MacFie. Här umgicks prominenta sommargäster i de pampiga 

sommarvillorna och friskade upp sig med varma och kalla bad på varmbadhuset och 

kallbadhuset. 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna den utredning som en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat samt att den ska utgöra 

planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för rekreations- och 
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friluftsliv. Kommunen har genomfört åtgärder inom ramen för utredningen. Uppdraget 

bedöms vara färdigt. 

 Naturupplevelse för boende och turister 

Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil långa kust och unika fjäll för 

naturupplevelse, boende och turism. 

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att möta den ökade efterfrågan på områden 

för friluftsliv, främst genom förbättrad digital information. Det pågår också 

framtagandet av en kommungemensam plan för hållbart friluftsliv. 

Kommunen har under året arbetat med möjligheterna att stärka kommersiella 

förutsättningar på Bassholmen och arbetet tillsammans med Länsstyrelsen gällande en 

ny skötselplan fortskrider. 

Kommunekolog och GIS-ingenjör har bidragit i projektet Mellankommunal 

kustzonsplanering som avslutades i december. Västkuststiftelsen leder samarbetet Ett 

enat Bohuslän och under året har Bohusleden och Kuststigen utvecklats både fysiskt och 

i digital plattform. Ett projekt som fortskrider och som har varit prioriterat är att 

integrera översvämningsskyddet på ett sätt som möjliggör mötesplatser och ett levande 

centrum. 

Under året har en fiskräknare med kamera installerats i Strömberget. Dessutom har 

flera informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån satts upp i 

Hasselbacken och längs Bäveån. En tv-skärm i centrum där filmer från fiskräknaren 

visas har också satts upp. 

 Skydda känslig kustmiljö 

Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön. 

Under året har en utredning om förutsättningarna för ett så kallat biosfärområde i 

Bohuslän genomförts. Slutrapporten visar att alla förutsättningarna finns och att ett 

biosfärområde i Bohuslän skulle kunna bidra betydligt till en hållbar utveckling (Agenda 

2030) genom att mobilisera lokalsamhället.  
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Nyckeltal 

Mängd fosfor och kväve som släppts ut genom avloppsvattnet  

Fosfor Kväve 

  

Datakälla: Västvatten 

Nyckeltalen visar hur mycket fosfor respektive kväve som släpps ut per liter renat 

avloppsvatten från kommunens reningsverk. Utsläpp av fosfor och kväve bidrar till 

övergödning. Det är därför viktigt att nivån är låg. Här finns också gränsvärde 

respektive riktvärde för vad som är tillåtet (grön linje). 

Fosforhalten har varierat under åren men den har aldrig överskridit gränsvärdet. 

Detsamma gäller kvävehalten där man dock kan se en tendens till en minskande trend.  
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Ställ krav 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiks krav vid upphandling och vid inköp 

av varor och tjänster där så är möjligt. 

Det innebär att: 

• vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi 

använder i våra verksamheter.  

• att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

• att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Miljöanpassad upphandling Delvis genomförd 

 
Ekologiska livsmedel Delvis genomförd 

 
Etiskt märkt kaffe Pågår enligt tidsplan 

 Miljöanpassad upphandling 

Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial. 

Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje 

organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och 

tjänster. Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att välja varor 

och tjänster med mindre miljöpåverkan. 

Kommunen har tillfälligt inrättat en hållbarhetssamordnartjänst på 20 procent som 

varit med i upphandlingarna för att stödja en mer hållbar upphandling och säkerställa 

miljökrav vid en del planerade upphandlingar. Denna funktion ska fungera som 

kravställare och syftar till att ge positiva miljöeffekter på exempelvis transporter, avfall, 

livsmedel, klimat och kemikalier. 

 Ekologiska livsmedel 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

Det nya livsmedelsavtalet innehåller fler ekologiska produkter och ger bättre 

förutsättningar för att öka det ekologiska utbudet. Men på grund av besparingskrav är 

det en utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel. Alla förvaltningar uppger att de 

handlar ekologiskt i den mån det går utifrån rådande avtal. 

 Etiskt märkt kaffe 

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt 

märkta.  

Under 2020 har kommunen haft två leverantörer till kaffeautomatsavtalet. Då man 

nästan bara kan beställa Fairtrade-produkter från dessa leverantörer bedöms andelen 

etiskt märkt kaffe vara mycket hög. 

På grund av att många har jobbat hemifrån har kommunen köpt in betydligt mindre 

kaffe under 2020. 
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Nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel som vi köper in inom skola, vård och omsorg 

 

Nyckeltalet visar hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och omsorg 

som kommunen själv driver. 

Den svenska livsmedelsstrategin innebär att andelen ekologiska livsmedel i offentlig 

verksamhet ska vara 60 procent 2030. 

Under året har fortsatta insatser gjorts för att arbeta med att öka andelen ekologiska 

livsmedel. 2020 års resultat blev 32 procent, vilket är ungefär samma nivå som 2019 

och genomsnittet bland Sveriges Ekokommuner (2019). 



 

 

23 
 

Var energimedveten 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar 

energi. 

Det innebär att: 

• vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun. 

• dels själva arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, och dels att vi ska 

verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin 

energianvändning.  

• vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera 

energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En energiplan är antagen 

som definierar effektmål inom flera områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Mer solenergi Pågår inom tidsplan 

 
Lokalförsörjning Oklar status 

 
Minska energianvändningen Uppnås inte 

 Mer solenergi 

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation 

och vid större tillbyggnader och renoveringar. 

Kommunen har ökat andelen solceller med 1 204 m2 under 2020 i jämförelse med 2019 

års ingångsvärde på 688 m2. Totalt har kommunen nu 1 892 m2 solceller vilket 

motsvarar ca 1 procent av de kommunala verksamheternas elanvändning. Under 2020 

färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan samt Ramnerödsskolan. Större om- 

och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat Uddevallas 

nya brandstation och Nya simhallen. 

En solcellspark finns numera i kommunen. De 920 solpanelerna täcker cirka 1 600 m2. 

Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den synlig för alla som kör förbi på 

E6:an. 

 Lokalförsörjning 

Genom ett kommunövergripande samarbete förvaltningar emellan främja en mer 

effektiv lokalförsörjningsprocess.  

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i ordinarie arbetet. Under 2020 har en 

lokalförsörjningsplan tagits fram som underlag för kommande investeringsplan. Planen 

ger en bild av vilket behov av lokaler kommunens förvaltningar har under de 

kommande tio åren. Projektorganisationen för stadsutveckling arbetar även med 

samverkan kring lokalutnyttjande. 

 Minska energianvändning 

Det regionala energimålet innebär att den totala energianvändningen ska vara 20 

procent effektivare 2020 jämfört med 2009. 

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i samband 

med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens verksamhet. 

Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något 

under perioden. Energianvändningen 2020 uppgår till 162 kWh/m2 jämfört med 169 



 

 

25 
 

kWh/m2 2009. Det innebär en minskning på fyra procent vilket är långt ifrån målet på 

20 procent till 2020. Minskningen har främst skett inom uppvärmning. 

Under åren har kommunen installerat byggnadsmoduler på grund av ökat tryck på fler 

skolor i kommunen. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga 

byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs 

utanför fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Dessa 

faktorer bidrar till att energianvändningen inte minskar i takt med målsättningen. 

Nyckeltal 

Totala energianvändningen i kommunens byggnader, uppdelat på värme respektive el 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar den totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i 

kommunens byggnader. Kommunala bolag och stiftelser ingår inte. 

Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under hela 

perioden och uppgår år 2020 till 161,5 kWh/m2, vilket endast är en minskning på fyra 

procent sedan 2009.  

Utöver byggnation av moduler ökar energianvändning även på grund av digitaliseringen 

och ökat behov av datorer, skärmar och annan teknisk utrustning. Elektrifiering av 

fordon bidrar också till ökad energianvändning. Alla dessa faktorer bidrar till att den 

totala energianvändningen i kommunens byggnader inte minskar i önskad takt, trots 

arbetet med energieffektivisering. 2020 är dock ett undantag gällande ökande 

elanvändning, vilket troligen beror på att många har jobbat hemifrån på grund av 

pandemin och inte nyttjat lokalerna och dess utrustning i samma utsträckning som 

normalt.  



 

 

26 
 

Andel förnybar och återvunnen energi i de kommunägda byggnaderna 

 

Nyckeltalet visar hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i 

kommunens egna byggnader. Med förnybar menar vi sådan energi som kommer från 

sol, vind eller vatten. Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i 

kommunala byggnader. 

Resultatet är det samma som förra året. Inga förändringar har skett under året som 

påverkar den totala andelen förnybar och återvunnen energi. 

Drygt 60 procent av energianvändningen går till uppvärmning av kommunala 

byggnader där nästan alla byggnader är anslutna till fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller 

både förnybart och återvunnet material och en stor del av materialet som bränns består 

av sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. Beräkningar av andelen 

fossilt i soporna som bränns i fjärrvärmenätet bygger på schablonvärden från 

Naturvårdsverket. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt Naturskyddsföreningens märkning 

Bra miljöval. Detta innebär att den el som kommunens verksamhet använder är 100 

procent förnybar.  
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Tänk på hur du reser 

 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

Det innebär att: 

• vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De 

resor och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras. 

• vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall 

öka.  

• vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- 

och cykelmöjligheter. 

• samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaterade globala mål 
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Hänt under året 

 Uppdrag Resultat 2020 

 
Utveckling av infrastruktur Delvis genomförd 

 
Gång- och cykelvägar Genomförd 

 
Stadsbussarnas linjenät Delvis genomförd 

 
Digitalisering Delvis genomförd 

 Utveckling av infrastruktur 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Den regionala infrastrukturen omfattar bilvägar såväl som gång- och cykelvägar, 

kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och biologisk mångfald. 

De stadsutvecklingsprojekt som pågår ser till att trafiklösningar, byggprojekt och 

detaljplaneläggning präglas av ett helhetsperspektiv. En omvärldsbevakning av ett P-

ledningssystem har genomförts och nästa steg är att bestämma inriktning för fortsatt 

dialog med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna. 

Kommunen har också arbetat för att förändra den turisminriktade 

samverkansplattformen Enat Bohuslän, till ett infrastrukturarbete, kopplat till 

transportkorridoren mellan Göteborg och Oslo. En avsiktsförklaring som beskriver 

detta arbete färdigställdes i början av året och de sex kommunerna Kungälv, 

Stenungsund, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt 

konsortium med samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak. 

 Gång- och cykelvägar 

Ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela 

kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät. 

En plan för åtgärder upprättades 2019 och planen uppdateras löpande.  

Kommunen har inom ramen för den så kallade cykelpotten i regional plan för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av gång- och 

cykelvägar efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom 

väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. Beslut om 

åtgärder i cykelpotten väntas under 2021. 
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 Stadsbussarnas linjenät 

Genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för 

stadsbussarna. 

Kommunens utvärdering redovisar effekter från linjenätsomläggningen och resultatet 

har värderats utifrån vad som varit själva avsikten med omläggningen. Antalet resor i 

stadstrafiken har under åren blivit fler, med undantag från 2020 där antalet resor har 

minskat på grund av pandemin. Ökningen är måttlig men ett steg i rätt riktning mot 

målet om fler resor och en högre marknadsandel för de hållbara resorna. Stadstrafiken 

har tagit viktiga steg mot att bli mer attraktiv och tilltala fler. 

För att nå målen om fördubblat antal resor 2025 och en marknadsandel om 50 procent 

för de hållbara resorna 2035 måste fler åtgärder vidtas. Kommunen måste i högre grad 

skapa ännu bättre förutsättningar för hållbara resor vilket handlar om att prioritera 

kollektivtrafik, gång och cykel. 

 Digitalisering 

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering. 

Digitalisering handlar om nya tekniska lösningar, system och processer. Digitalisering 

har en allt större påverkan på utformningen av välfärden och kan bidra till förbättrad 

service, ökad effektivt och till lösningar för ett fossilfritt samhälle.  

Alla verksamheter arbetar med digitalisering under året, bland annat har ett flertal e-

tjänster införts.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett Uddevalla till en av tio kommuner i 

landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. 

Överenskommelsen gäller under tre år, 2020–2022, och omfattar för Uddevallas del ett 

ekonomiskt stöd.  

Distansundervisning på grund av pandemin har under 2020 gett ökad erfarenhet av 

digital undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning. Utvecklingen har synliggjort 

kompetens och omställningsförmåga hos personal och elever. Kunskapen om hur 

undervisningen kan genomföras i flexiblare former men med stöd till elever i deras 

lärande har ökat. För många med administrativa arbetsuppgifter har distansarbete 

blivit vardag, med hjälp av digitala mötesplattformar. 
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Nyckeltal 

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken som har gjorts i Uddevalla kommun 

 

Nyckeltalet visar hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. 

Kollektivresandet gäller stadstrafiken och är fördelat på antalet boende i tätorten. 

Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem varför 

antalet redovisade resor efter det inte är helt jämförbart med historiska data. 

Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62 resor/invånare och minskade med 21 

procent jämfört med 2019. Förklaringen är pandemin som utbröt under året och som 

medförde olika reserestriktioner och förändrade arbetsmönster. 

För Västtrafik som helhet beräknas resandeminskningen ligga i nivå med vad som 

kunnat konstaterats i Uddevalla. Under 2020 har Västtrafiks prioritering varit att 

upprätthålla en stabil trafik med det trafikutbud som gällde före pandemin. Det 

minskade resande har dock fått stora konsekvenser för Västtrafiks ekonomi och bolaget 

planerar utifrån Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett nedskalat trafikutbud 

motsvarande en resandeminskning på 10–15 procent. 
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Andelen personbilar i trafik (geografiska kommunen) som kan drivas förnybart  

 

Datakälla: 2030.miljobarometern.se och Trafikanalys 

De fordon som klassas som fossiloberoende är de som drivs på etanol (E85/ED95), 

biogas eller el. Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan 

laddmöjlighet. 

Under 2020 skedde en relativt stor ökning av fossiloberoende bilar i kommunen och 

ligger nu på 7,5 procent. Ökningen har främst skett inom elbilar och laddhybrider.  

Samma ökning kan man se för hela riket där andelen fossiloberoende bilar är något 

högre jämfört med Uddevalla och ligger på 8,4 procent. 

 

Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala 

verksamheten  

 

Indikatorn visar personbilar som ingår i kommunens fordonsgrupp. Förnybara 

drivmedel är gas, etanol, laddhybrid och ren elbil. 
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Uddevalla kommun satsade på etanolbilar under början av 2000-talet. Under åren har 

etanolbilarna bytts ut till förmån för främst dieselbilar. Den ökning man kan se 2020 

beror främst på att gamla bilar har avvecklats och inte ersatts av nya. 

Det finns idag stora utmaningar för att nå målet om en fossiloberoende fordonspark. I 

och med att elbilssatsningen är prioriterad nationellt är tillgången begränsad. 

Leveranstiden är lång för elbilar och det finns även begränsningar för att ladda elbilar 

då det finns brister i laddinfrastruktur för kommunens verksamhet. Gasfordonen finns 

ett fåtal att beställa. Kommunens ambition är att satsa på fler el- och gasbilar 

kommande år. Kommunen har idag 12 elbilar i sin verksamhet. 

 

Andel alternativa drivmedel av den totala förbrukningen av drivmedel  

inom den kommunala verksamheten 

 

Nyckeltalet visar andelen etanol och fordonsgas av totala mängden inköpt drivmedel 

(bensin, diesel, fordonsgas och etanol). Nyckeltalet gäller kommunal verksamhet, bolag 

och stiftelser ingår ej. Elbilarnas elanvändning ingår inte.  

Andelen förnybara bränslen har ökat med 1 procentenhet under 2020, från 8 procent år 

2019 till 9 procent 2020. Det klart dominerande bränsleslaget är diesel (63 procent). 

Inblandning av förnybart i diesel och bensin är inte inräknat. År 2019 var andelen 

förnybart i bensin i snitt i riket fem procent och för diesel låg den på drygt 23 procent. 

Detta innebär att den faktiska andelen förnybart som används av kommunens fordon är 

högre när detta räknas med. Dock räknas den fossila inblandningen i fordonsgas och 

etanol in i redovisningen ovan. Andelen biogas i fordonsgasen är minst 60 procent. 

Etanol har 15 procent inblandning av bensin. 
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Mängd koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor med bil 

 

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil. Beräkningen 

avser utsläpp av fossil koldioxid från bränsleanvändningen. 

Utsläppen har minskat något under de senaste åren och ligger nu på 0,16 

ton/årsarbetare vilket bland annat beror på en marginell minskning av totala 

bränsleanvändningen under 2020 som kan kopplas till pandemin och att fler 

tjänsteresor har ersatts med digitala möten.  

 

Mängd koldioxidutsläpp per invånare, exklusive industrin 

 

Datakälla: RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet). 

Nyckeltalet visar koldioxidutsläpp inom kommunens gränser exklusive industrins 

utsläpp. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte 

med. 

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla är 3,7 ton, vilket är en minskning med 33 

procent jämfört med 1990. Minskningen har främst skett inom el och uppvärmning som 

per invånare har minskat med 56 procent. Dock har utsläppen från el och uppvärmning 
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ökat sedan 2015. I fjärrvärmen har både växthusgasutsläpp per kwh ökat samt 

förbrukningen av fjärrvärme. Transporter är den sektor som står för största delen av 

utsläppen inom kommunen och har per invånare endast minskat med 13 procent sedan 

1990.  

Jämfört med Sveriges Ekokommuner ligger Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton 

per invånare och för riket ligger snittet på 2,7 ton per invånare. 
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Bilaga nyckeltalstabell 

Nedan redovisas en sammanställning av de nyckeltal som kommunen följer upp årligen 

och som även redovisas i Uddevallas miljöbarometer (uddevalla.miljobarometern.se). I 

tabellen redovisas data för åren 2018–2020 medan kolumnen Trend visar utvecklingen 

för de tre senaste åren med data. För de nyckeltal där det är en otydlig trend för de tre 

senaste åren med data har vi valt att bedöma trenden ur ett längre tidsperspektiv. All 

data går att hitta i Uddevallas miljöbarometer. Kolumnen Är vi bra idag? visar 

bedömning utifrån mål eller gränsvärde där det finns. För övriga nyckeltal jämförs 

Uddevallas resultat med medel för riket alternativt medel för Sveriges Ekokommuner 

(SEKOM).  

 
Målvärdet uppnås/klarar gränsvärde med god marginal/tydligt över medel 
för riket eller SEKOM. 

 
Nära målvärde/nära gränsvärde/omkring medel för riket eller SEKOM. 

 
Målvärdet uppnås ej/gränsvärdet klaras ej/tydligt under medel för riket eller 
SEKOM. 

 
Saknar värden att jämföra med 

  

Nyckeltal Enhet 2018 2019 2020 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Andel ekologisk 
odlad åker 

% 30 34 
 

17 (riket) 
 

 

Andelen skyddad 
natur 

% 6,4 6,4 
 

5,9 (SEKOM) 
 

➔ 

Miljöcertifierade 
skolor 

% 65 67 64 12 (SEKOM) 
 

➔ 

Organiskt 
hushållsavfall 
(brun soptunna) 

% 32 32 32  
 

➔ 

Hushållsavfall - 
(exkl. 
producentansvar) 

kg/inv. 188 185 185 209 (riket 
2019)  

➔ 

Hushållsavfall för 
återvinning 

kg/inv. 74 80 75 64 (riket) 
 

 

Insamlad mängd 
farligt avfall, 
hushåll 

kg/inv. 
 

3,3 4,1 
 

 

 

Bly i avloppsslam mg/l 21 20 26 100 
(gränsvärde)  

 

Kadmium i 
avloppsslam 

mg/l 0,83 0,68 0,86 2 
(gränsvärde)  

 

Kvicksilver i 
avloppsslam 

mg/l 0,34 0,3 0,47 2,5 
(gränsvärde)  

 

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Nyckeltal Enhet 2018 2019 2020 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Utsläpp av fosfor mg/l 0,3 0,23 0,26 0,3 
(gränsvärde)  

 

Utsläpp av kväve mg/l 7,8 7,4 7,1 12 (riktvärde) 
 

 

Ekologiska 
livsmedel 

% 25 32 32 60 (mål 
2030)  

 

Energianvändning 
i kommunala 
byggnader 

kWh/m2 157 164 162 137 (mål 

2020) 
 

➔ 

Förnybar energi i 
kommunens 
byggnader 

% 82 87 87 94 (SEKOM 
2019) 

 

➔ 

Resor med 
kollektivtrafiken1 

antal/ 
inv. 

78 79 62 
   

Fossiloberoende 
personbilar i hela 
Uddevalla  

% 6,3 6,4 7,5 8,4 (riket) 
 

 

Fossiloberoende 
personbilar i 
organisationen 

% 31 30 36 41 (riket 
2018)  

 

Förnybara 
drivmedel i 
organisationen 

% 8 8 9 
 

 

➔ 

Utsläpp för 
tjänsteresor med 
bil2 

ton/ 
anställd 

0,18 0,17 0,16 
  

 

Transportenergi 
för tjänsteresor 
med bil2 

kWh/ 
anställd 

785 794 754 765 (SEKOM 
2019) 

 
 

Totala mängden 
utsläpp av 
koldioxid 

ton/inv. 
 

3,7   2,7 (riket) 
 

 
 

 

 
1 Eftersom minskningen av antal kollektivtrafikresor är starkt kopplat till corona jämförs inte 
detta värde med tidigare år och medel för SEKOM. Uppgifter för 2020 finns inte ännu för SEKOM. 
2 Utsläpp samt transportenergi för tjänsteresor är ej relevant att jämföra med SEKOM för år 2019 
pga. att data för 2020 är påverkade av pandemin. Uppgifter för 2020 finns inte ännu för SEKOM. 


