
Information till  
all personal
Hållbar utveckling är ett prioriterat område för kommunen 
som ska genomsyra hela organisationen. Den verksamhet 
som bedrivs inom kommunen och ut till medborgare, 
näringsliv och andra organisationer ska leda till ett hållbart 
samhälle. Alla medarbetare i kommunen berörs och det 
är viktigt att alla följer de grundläggande miljöprinciperna.

Inriktning i Miljöpolicy 

Kommunen ska utvecklas och växa utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. 
Kommunens verksamhet ämnar att med utgångspunkt från gällande lagar och 
krav att: 
• Bevara och gynna biologisk mångfald för att värna våra natur- och kulturmiljöer. 
• Minska användningen av ändliga naturresurser. 
•  Återanvända och återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att 

skapa ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle. 
• Förebygga föroreningar av luft, mark och vatten. 

Ledord för Uddevalla kommun är: 
• att steg för steg förbättra den kommunala verksamheten ur hållbarhetssynpunkt. 
• att vara föregångare inom hållbar utveckling. 
• att värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra hållbara investeringar. 

Grundläggande principer för att uppfylla  
Uddevalla kommuns miljöpolicy är att 

Följa kommunens övergripande miljömål: 
•  Uddevalla Kommun har sex övergripande miljömål kopplade till de nationella miljö-

kvalitetsmålen och till de 17 globala målen för hållbar utveckling. 
• De övergripande miljömålen finns på Inblicken och på uddevalla.se. 

Följa miljölagarna: 
• Alla verksamheter har skyldighet att veta vilka miljölagar man berörs av. 
• Förteckning över aktuella miljölagar finns på Inblicken i Notisum. 

Rapportera avvikelse: 
•  Alla medarbetare ska skicka in en avvikelserapport på  

händelse eller tillbud som påverkar miljön negativt. 
• Digital rapportering finns på Inblicken. 

Energianvändning:
• Samtliga elektriska/elektroniska apparater stängs av när de inte är i drift eller används. 
• Lamporna släcks i utrymmen som inte används. 

Avfallshantering:
• I första hand återanvänd eller återvinn istället för att slänga.
• Sortera hushållsavfall – matavfall och restavfall.
•  Till återvinning lämnas: förpackningar av papper, plast, metall, kartong, glas samt 

tidningar. 
•  Elektroniska produkter såsom exempelvis glödlampor, lysrör och batterier lämnas till 

miljöstation. 
•  Särskilda rutiner finns för verksamhetsavfall och farligt avfall. Transportör med till-

stånd anlitas för att transportera det farligt avfall. 

Inköp:
• Välj i första hand miljömärkta, ekologiska och/eller etiskt märkta produkter.

Kemikaliehantering:
•  Välj i första hand miljöanpassade kemiska produkter som är funktionella för använd-

ningsområdet.
•  På varje arbetsplats ska det finnas kemikalieförteckning för alla kemiska produkter 

som är märkta med farosymbol.
•  Till varje kemisk produkt i kemikalieförteckningen ska det finnas ett aktuellt säker-

hetsdatablad.

Transporter/Resepolicy – kortversion (finns i sin helhet i författningssamlingen):
•  Distansmöten via webmöten, videokonferenser eller telefon ska ersätta tjänsteresor när 

detta är praktiskt och möjligt.
• Vid längre tjänsteresor välj i första hand tåg eller buss.
• Vid behov av fordon boka kommunens tjänstefordon i bilpoolen. 

Har du frågor? Kontakta din miljösamordnare.  
Kontaktuppgifter finns på Inblicken.Använd de gröna glasögonen 

och rapportera avvikelser.

GRÖNT KORT


