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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. 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 åtgärder och 

handlingsplaner som vi arbetar med för att nå miljömålen. De flesta av åtgärderna ska 

vara klara 2018 medan några åtgärder har ett slutår längre fram. I miljöredovisningen 

redovisas även ett urval av mål från energiplanen. 

Uppföljningen redovisas utifrån de sex övergripande målen. Varje miljömål inleds med 

en sammanställning av åtgärderna (alternativt mål från energiplanen). Därefter beskrivs 

åtgärdsarbetet under 2018. Målavsnitten avlutas med ett urval 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 åtgärderna samt 

målen från energiplanen.  

 Åtgärden är genomförd/målet är uppnått. 

 Åtgärden pågår enligt tidsplan/målet ser ut att uppnås. 

 Åtgärden är delvis genomförd men försenad/det förväntade resultatet för året har 
inte uppnåtts. 

 Åtgärden ej genomförd/målet ser inte ut att uppnås.  

  

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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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. 

Målet innebär att: 

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

organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompentensutveckla 

kommunens medarbetare och politkerna skapas en god grund för en hållbar utveckling. 

 

Åtgärder Resultat 2018 

 Uppmärksamma Fairtrade Genomförd 

 Hållbar lärande inom skolan Pågår 

 Rådgivning till medborgare, organisationer 

och företag  

Pågår 

 Aktiv samverkan med intressenter inom 

boende och näringsliv 

Pågår 

 Projekt Vårt Hållbara Uddevalla 2030 Genomförd 
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Hänt under året 

 Uppmärksamma Fairtrade 

Öka kommuninvånarnas kännedom och 

intresse för Fairtrade. 

Utföra fyra aktiviteter som uppmärksammar 

Fairtrade ut till kommuninvånarna. 

Uddevalla kommun har sedan 2010 varit en 

Fairtrade-city och under 2018 har flera 

aktiviteter genomförts för att 

uppmärksamma rättvis handel och vad 

Fairtrade står för. Samarbetet sker med 

många olika aktörer både lokalt och 

regionalt. Bland annat i samband med Bo 

och Leva mässan, Earth Hour- aktiviteter på 

Bohusläns Museum och gömda, glömda 

gårdar i Uddevalla centrum. 

 Hållbar lärande inom skolan 

Inom alla skolformer prioritera 

läroplansmål kring miljö och hållbar 

utveckling 

Lärande för hållbar utveckling (LHU) är 

idag, - utifrån socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv totalt sett, det mest 

angelägna utvecklingsområdet i vårt 

samhälle.  

De olika skolformerna jobbar med frågan på 

olika sätt. Förskolan arbetar mycket med 

detta inom återvinning och återbruk. 

Gymnasiet har för tredje året i rad 

genomfört en fokusvecka för samtliga 

gymnasieprogram. En rad olika aktiviteter 

genomfördes på de olika programmen som 

till exempel fritidsaktiviteter och digitala 

medier, näthandel, återvinning och 

återbruk, att kunna klara sig en vecka i en 

krissituation, träna körning i simulator, 

miljöarbetet på praktikarbetsplatser, med 

mera. Elever engagerar sig även utanför 

skolan och har initierat klädbytardag och 

även en föreläsning inom greenwashing. 

Resultaten visar att det prioriterade 

läroplansmålet är väl inarbetat. 

 Aktiv samverkan med intressenter 

inom boende och näringsliv 

Kommunen arbetar för ökad samverkan 

med aktörer kopplade till 

näringslivsverksamhet och med fokus på 

staden och kommunens olika handels- 

och centrumbildningar. 

Kommunen har aktiverat flera initiativ 

under året för att medverka till att 

Uddevalla arbetar med hållbarhet. Ett 

arbete har pågått med fastighetsägare och 

näringsliv för att förstärka styrformer och 

delaktighet för ett mer attraktivt centrum 

och strategier kring hållbar konsumtion, så 

kallad BID-organisering. Ett annat arbete 

med Bohusläns Museum har iscensatts för 

att dels göra en utställning om cirkulära 

flöden och dels en metautställning. Projektet 

kommer att demonstrera hur hållbara 

flöden kan designas med hjälp av 

återvunnen plast, 3D-printing, 

immaterialrätt och blockkedjor. 

Utställningen ska öppna i maj 2019 och gå 

på världsturné. 

Kommunen har under året också startat 

samverkansprojektet Fisken i fokus, där man 

gemensamt med andra föreningar och 

aktörer i centrum, arbetar för fria fiskevägar 

i Bäveån, och ökad attraktion att 

tillgängliggöra och exponera fiskens 

betydelse för staden och Bäveån.  De 

uppnådda resultaten vittnar om ett mycket 

tillfredsställande arbete, även hos 

samverkande parter. 
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 Projekt Vårt Hållbara Uddevalla 

2030 

Projekt för åttonde klass i grundskolan 

samt 7–9 i grundsärskolan 

Vårt hållbara Uddevalla 2030 är ett projekt 

som genomförts under våren på tre av våra 

högstadieskolor. Projektet tog sin 

utgångspunkt i arbetet med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens arbete 

med att ta fram en ny översiktsplan. Drygt 

300 elever tog ett fiktivt kliv till år 2030 då 

hållbarhetsmålen är nådda. I mindre 

grupper arbetade de fram idéer för hur ett 

hållbart Uddevalla ser ut 2030. Eleverna 

ställde ut sina förslag på Bohusläns Museum 

under våren, dit politiker, tjänstemän, 

näringsliv, organisationer och allmänhet var 

inbjudna.  

Nyckeltal 

 

Miljödiplomerade företag enligt Svensk 

Miljöbas. 

 

Miljödiplomering är ett förenklat 

miljöledningssystem för små och 

medelstora företag. Det hjälper företag att 

miljöanpassa sin verksamhet. 

Miljödiplomeringen utgår från Svensk 

Miljöbas. 

Antal miljödiplomerade företag fortsätter 

att minska och ligger nu på 10 stycken. 

Vanligaste orsaken är att små företag 

upplever en administrativ börda för att 

upprätthålla miljödiplomeringen utifrån de 

krav som ställs.  

Arbetet med att miljödiplomera företag 

påbörjades 2011. Uddevalla kommun är 

från och med 2019 inte längre utfärdare av 

miljödiplomering. 

                                                             
1 SEKOM- kommuner, Sveriges ekokommuner är 
ett nätverk för kommuner i Sverige. Idag är det 

 

Andel förskolor och skolor som är 

miljöcertifierade. 

 

Totalt är 64 procent av förskolorna och 

skolorna miljöcertifierade vilket är samma 

som de senaste åren. Alla förskolor, skolor 

samt dagbarnvårdare i kommunal regi är 

miljöcertifierade och ingår i kommunens 

certifiering enligt ISO 14001. Utöver det är 

tre fristående förskolor med i Grön Flagg. 

Det finns även nio kommunala förskolor och 

skolor som är med i Grön Flagg. Bland 

SEKOM-kommunerna 1ligger snittet på 17 

procent.

105 kommuner som ingår. Däribland Uddevalla 
kommun. 
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Skapa förutsättningar 

 

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att 

underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Målet 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 hållbar. 

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

 

Åtgärder/Handlingsplan Resultat 2018 

 Avfallsplan Genomförd 

 Giftfri förskola Delvis genomförd 
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Hänt under året 

 Avfallsplan 

Revidera avfallsplanen med nya 

målsättningar 

Kommunen har under 2018 arbetat fram en 

ny avfallsplan med syftet att skapa en 

hållbar avfallshantering och att ge 

förutsättning för kommunen att arbeta för 

en cirkulär ekonomi. För medborgare ska 

det vara lätt att göra rätt. Avfallsplanen 

utgår från avfallshierarkin som visar hur vi 

ska prioritera när vi planerar vår 

avfallshantering.  

Arbetet med att verkställa avfallsplanens 

mål har påbörjats. 

 Giftfri förskola 

Giftfri förskola ska vara standard vid om- 

och nybyggnation samt vid inköp av 

inredning och pedagogiskt material. 

Arbetet med Giftfri förskola har fortsatt 

under året, dock är det några delar som 

ännu inte är riktigt klara och kommer att 

fortsätta under 2019. 

Utifrån upphandlingen av hobbymaterial 

som gjordes under hösten 2017 har en 

särskild varukorg skapats i Raindance, 

kommunens digitala inköpsverktyg. Den 

innehåller de produkter från nettoprislistan 

som uppfyller Upphandlingsmyndighetens 

krav för Giftfri förskola. Syftet med 

varukorgen är att underlätta för beställare 

att kunna göra giftfria inköp. 

Nyckeltal 

Mängd mat- och restavfall som samlas in 

(organiskt, brännbart och deponi).  

 

Under 2018 minskade mängden insamlat 

mat-och restavfall från hushållen och ligger 

nu på 188 kg per person vilket är det lägsta 

inom dessa mätningar. För riket låg den 

siffran på 208 kg per person år 2017. 

Det organiska avfallet används för 

framställning av biogas. Det övriga 

hushållsavfallet går till kraftvärmeverket 

Lillesjö som utvinner både el och värme till 

fjärrvärmenätet. 

Andel av hushållsavfallet som är organiskt 

material. 

  

Utvecklingen har de senaste åren gått nedåt 

och ligger nu på 32 procent. Till viss del 

beror det på övergång till insamling av 

organiskt material 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 avfall som lämnas på 

återvinningstationerna. 

 

Datakälla: FTI  

Nyckeltalet redovisar hur mycket avfall som 

lämnas in till återvinningsstationerna från 

hushållen i Uddevalla kommun. Här ingår 

tidningar, glasförpackningar, 

pappersförpackningar, plastförpackningar 

samt metallförpackningar.  

De senaste åren har mängden avfall som 

lämnats in på återvinningsstationerna 

minskat och ligger nu på 74 kg per person. 

Nedgången beror främst på att insamling av 

tidningar har minskat, trolig följd av att fler 

och fler går över till att använda digitala 

tjänster, istället för papperstidningar. Även 

insamling av glas har minskat de senaste 

åren med nästan samma procentuella 

minskning som tidningar. Uddevallas 

kommuninvånare lämnar totalt in mer till 

återvinning än medel i Sverige som ligger på 

64 kg per invånare. 
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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. 

Målet 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 fysisk planering genomföras så att det bidrar till 

största möjliga miljönytta. 
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Åtgärder/Handlingsplan Resultat 

 Hållbar samhällsplanering Pågår 

 Planera med goda kommunikationer Delvis genomförd 

 Utveckla området Gustavsberg/ 

Landbadet/Bodele/ Skeppsviken 

Delvis genomförd 

 Naturvårdsplan för Uddevalla kommun Delvis genomförd 

 Ombilda äldreboende Pågår 

Hänt under året 

 Hållbar samhällsplanering 

Säkerställa att hållbara sociala, 

ekologiska och ekonomiska aspekter 

beaktas i samhällsplanering 

Ansökningar om besked att få upprätta nya 

detaljplaner bereds med representanter för 

kommunens samtliga förvaltningar. I denna 

beredning beaktas hur ansökan förhåller sig 

till kommunens styrdokument för hållbar 

utveckling. 

Under året har arbetet med framtagandet av 

översiktsplanen fortskridit. De olika 

arbetsgrupperna har arbetat med de olika 

hållbarhetsaspekterna i form av att 

undersöka vilka behov medborgarna har i 

sitt vardagsliv samt hur kommunen bör 

planera för hållbar utveckling. Arbetet 

kommer att ligga till grund för den nya 

översiktsplanen.  

För att öka delaktigheten hos medborgarna i 

planeringsprocessen har det under året 

producerats ett antal kortfilmer som ska 

användas i samband med att 

översiktsplanen ska gå ut på samråd. 

 Planera med goda 

kommunikationer 

Planera utbyggnad av bostads- och 

verksamhetsområden med god transport-

ekonomi och bra kommunikationer för 

kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 

Under våren 2018 genomfördes sex 

dialogmöten med medborgarna runt om i 

kommunen. Syftet var att få med 

medborgarperspektivet in i 

översiktsplanens arbete. Underlaget har 

använts genomgående i hela 

översiktsplanearbetet under året som gått.  

 Utveckla området Gustavsberg/ 

Landbadet/Bodele/ Skeppsviken  

Utveckla området Gustavsberg/ 

Landbadet /Bodele/Skeppsviken med 

utökat friluftsliv och mötesplats Bodele. 

Kommunen har genomfört samråd med 

Länsstyrelsen under året. Samrådet 

resulterade i ett klargörande om att alla 

aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen 

beslutade att ge dispens från strandskydds-

bestämmelserna och tillstånd från 

föreskrifterna för Gustavsberg 

naturvårdsområde, för att utföra 
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tillgänglighetsåtgärder och placera utegym 

på Gustavsberg. 

 Naturvårdsplan för Uddevalla 

kommun 

Ta fram en naturvårdsplan för Uddevalla 

kommun 

Naturvårdsplanens syfte är att vara ett 

planerings- och beslutsunderlag för att 

vårda och värna naturvärden vid fysisk 

planering och exploatering. Arbetet med 

Naturvårdsplanen är i en avslutande fas och 

kommer att presenteras som underlag för 

beslut om samråd i början av 2019. 

 Ombilda äldreboende 

Utreda möjligheten att ombilda de 

äldreboenden som byggt som servicehus, 

till trygghetsboende för att skapa 

utrymmet till att bygga nya mer effektiva 

vård- och omsorgsboenden. 

Omvandlingen av Sofiedal till 

trygghetsboende var klart 1 maj 2018. 

Omvandlingen av Hovhults vård- och 

omsorgboende till trygghetsboende har 

startat och målet är att omvandlingen ska 

vara klar 1 maj 2019.  

Nyckeltal 

Mängd fosfor som släpps ut genom 

avloppsvattnet från kommunens 

reningsverk. 

 
 Gränsvärde 

Halten av fosfor som släpptes ut 2018 var 

0,30 mg/l vilket är precis på gränsvärdet. 

Anledningen till de höga halten berodde 

dels på den extremt torra sommaren vilket 

medförde höga halter av näringsämnen i 

inkommande vatten. Under augusti var det 

även ett par driftstörningar som medförde 

att den biologiska fosforreduktionen i 

biosteget nästan uteblev. 

Antalet trafiksäkrade gång- och 

cykelöverfarter enligt grön standard. 

 

Datakälla: Trafikverkets databas 

Säkerhetsklassade GCM-passager  

Totalt har tre passager trafiksäkrats under 

året. Edingsvägen är försenad till följd av 

diskussion med en fastighetsägare om 

fastighetsgräns, projektet kommer att 

påbörjas först 2019. Hållplatserna och 

passagerna är ombyggda men den 

planerade typen av farthinder gick inte att 

få tag på under bygget. Kommunen planerar 

att komplettera med farthinder till våren. 



 

 

12 
 

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. 

Målet innebär att: 

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

våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

• vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck. 

Åtgärder Resultat 2018 

 Hållbara upphandlingar Delvis genomförd 

 Ekologiska livsmedel Delvis genomförd 

 Etiskt märkta produkter Ej genomförd 

Hänt under året 

 Hållbara upphandlingar 

Kommunen ska ta fram fler ramavtal som 

stödjer hållbar utveckling. 

Kommunövergripande ramavtal som 

träffats efter upphandling innehåller krav på 

antingen miljöhänsyn, etisk eller social  

 

hänsyn. Eftersom det inte finns en definition 

på vad ett avtal som stödjer hållbar 

utveckling ska innehålla och på vilken nivå 

kraven ska ligga, är bedömningen att det är 

delvis uppnått. Under 2019 kommer en 

strategi för hållbar upphandling att tas fram. 



 

 

13 
 

 Ekologisk mat 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 

och fler produkter byts succesivt ut från 

konventionella till ekologiska. Dock klarar 

inte kommunen målet för 2018 på 30 

procent utan hamnar på 25 procent.  

Vid menyplaneringen inom måltidsservices 

verksamhet är utgångspunkten i huvudsak 

utifrån de ekologiska produkterna. I arbetet 

inför nästa livsmedelsupphandling (2019) 

är fokus på fler ekologiska och klimatsmarta 

produkter.  

Arbetet med att synliggöra ekologiska 

livsmedel på ett bättre sätt gentemot 

kunder och gäster pågår, genom att 

marknadsföra de ekologiska produkter som 

verksamheten använder sig av. Utöver detta 

arbetas det med en "köp-hjälps"-lista som 

kontinuerligt uppdateras och används vid 

menyplanering. 

 Etiskt märkta produkter 

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det 

endast finnas produkter som är etiskt 

märkta. 

Under 2018 var 51 procent av produkterna i 

kaffeautomatsavtalet etiskt märkta. Orsaken 

till att inte 100 procent av produkterna var 

etiskt märkta beror på att ny upphandling 

överklagats. 

Nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel som vi köper in 

inom skola, vård och omsorg. 

 
 Målvärde 

Under 2018 var andelen ekologiskt som 

köptes in 25 procent, vilket innebär att 

kommunen inte uppnådde målet för 2018 

på 30 procent. Snittet i Sverige låg år 2017 

på 36 procent. 

Mängd etiska märkta varor som kommunen 

köper in. 

 

Mängd etiska varor har varierat under åren 

och låg 2018 på 26 kr per invånare vilket är 

det högsta för mätperioden. De vanligaste 

produkterna som vi handlar inom 

kommunens verksamhet är främst kaffe, te, 

bananer och kryddor. 
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Var energimedveten

 
 

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka 

andelen förnybar energi. 

Målet innebär att: 

• vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun 

• vi dels själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, 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 enegiplan är antagen som 

definierar effektmål inom flera områden. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2018 

 Mer solenergi Delvis genomförd 

 Genomföra belysningsplanen Delvis genomförd 

 Minska energianvändningen Delvis genomförd 

 Öka andel förnybar energi inom den geografiska kommunen (Energiplan) Ser ut att uppnås 

 Öka energiproduktion m.h.a. gemensam värmelösning (Energiplan) Ser ut att uppnås 
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Hänt under året 

 Mer solenergi 

Solenergianläggningar ska finnas på alla 

kommunala byggnader vid nybyggantion 

och vid större tillbyggnader och 

renoveringar. 

Under 2018 har inga nya solceller 

installerats. På Källdalsskolan, där 

byggnation pågår kommer ca 800 kvm 

solceller att installeras. Måluppfyllelsen på 

måttet går hand i hand med färdigställande 

av nya investeringsprojekt där solenergi är 

lämpligt. Målsättningen för 2018 nås inte, då 

färdigställandet av pågående projekt är från 

2019 och framåt. 

 Genomföra belysningsplanen 

Genomföra belysningsplanen ur ett 

socialt jämställdhetsperpektiv 

Till större delen är belysningsplanen 

genomförd men visst arbete återstår. 

Resterande delar av arbetet utifrån 

belysningsplanen planeras genomföras 

under 2019/2020. 

 Minska energianvändning 

Den specifika energianvändningen i 

byggnader minskar med 17 procent till 

2019 i samband med ny- om och 

tillbyggnation av fastighetsbeståndet 

inom kommunens verksamhet, jämfört 

med 2008. 

Kommunen följer regionala energimål om 

effektivare energianvändning till 2020. 

Energianvändningen ska då vara 20 

procent effektivare jämfört med 2009. 

Energianvändningen i kommunala 

byggnader har varit relativt oförändrad 

under hela mandatperioden, sedan 2009 har 

det skett en minskning på fem procent. När 

målsättningen för energieffektiviseringar 

antogs var planen att 100 000 m² lokaler 

skulle nyproduceras eller ROT-as inom 

perioden 2009–2020.  

Antar man en linjär produktion av nya 

lokaler skulle målet för 2018 vara 81 818 

m² medan utfallet är 33 720 m², det vill säga 

ca 41 procent av den ursprungliga 

målbilden. Under 2018 var det ingen 

nyproduktion eller ROT-renovering, endast 

en Modul flyttades. Moduler är ur ett 

energiperspektiv mycket sämre än riktiga 

byggnader. De är också i stort sett alltid 

eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs 

utom fjärrvärmeområdet är oftast 

eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. 

Detta bidrar till att elförbrukningen ökar. 

Det byts årligen stora mängder 

belysningsarmaturer, energibesparingen 

brukar ligga kring 60–70 procent. Trots 

detta syns inte besparingen.  

Andra satsningar som negativt påverkat 

måluppfyllelsen är att kommunens antal 

datorer kraftigt har ökat under perioden. 

Utrustningen laddas i stor utsträckning i 

kommunens lokaler vilket bidrar till att 

energiförbrukningen ökar. Under 2018 har 

antalet datorer och iPads i kommunen ökat 

med 2 800 enheter eller 17 procent, sedan 

2017. Det blir också allt vanligare att olika 

elfordon laddas på abonnemangen till 

kommunens byggnader. Denna förbrukning 

belastar byggnaderna när 

energiförbrukningen följs upp.  
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 Andel förnybar energi inom den 

geografiska kommunen 

Andel förnybar energi av totalt tillförd 

energi i kommunen utgör 46 procent år 

2018 och siktar mot fossiloberoende 2030 

(Energiplan) 

Andel tillförd energi inom den geografiska 

kommunen har ökat och låg 2016 på runt 37 

procent. 

 Öka energiproduktion m.h.a. 

gemensam värmelösning 

Energiproduktion med hjälp av 

gemensam värmelösning ökar till 2019. 

(Energiplan) 

Fjärrvärmeproduktionen har ökat de 

senaste åren medan den totala 

energianvändningen inte har haft samma 

ökning. Genom fjärrvärmens omställning till 

förnybara bränslen och effektivare 

energianvändning kan utsläppen av 

växthusgaser minska. Fjärrvärmen kan 

också ta tillvara på energi som annars skulle 

gå förlorad. 

Nyckeltal 

Mängd energi (uppvärmning och el) som går 

åt i kommunens byggnader 

 
 Mål till 2020 

Energianvändningen i kommunala 

byggnader har varit relativt oförändrad 

under några år, totalt har det skett en 

minskning på fem procent jämfört med 

2009. Energianvändningen 2018 uppgår till 

157 kWh/m2. Läs mer under rubriken 

Minska energianvändning.  

 

Den totala elanvändningen i kommunens 

byggnader. 

 

Sedan 2009 har elanvändningen ökat med 

tre procent. Läs mer under rubriken Minska 

energianvändning.  
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Andel förnybar och återvunnen energi i de 

kommunägda byggnaderna. 

 

Andelen förnybar och återvunnen energi 

har ökat på grund av 100 procent förnybar 

el eftersom kommunen köper Bra Miljöval-

märkt el. Idag ligger andelen på nästan 83 

procent. 

Uppvärmning i kommunens byggnader är 

främst baserat på fjärrvärme. Fjärrvärmen 

består till största delen av återvunnen 

energi. Vissa byggnader som ligger utanför 

fjärrvärmenätet, är uppvärmda med pellets. 
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Tänk på hur du reser

 
 

Övergripande miljömål: Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och 

transporter. 

Målet 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. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2018 

 Samverka för utveckling av infrastruktur Delvis genomförd 

 Trafik- och parkeringsstrategi Genomförd 

 Gång- och cykelvägar Delvis genomförd 

 Förnybart drivmedel inom transportsektorn (Energiplan) Ser ut att uppnås 

 Transportsektorns energianvändning (Energiplan) Ser inte ut att 

uppnås 
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Hänt under året 

 Samverka för utveckling av 

infrastruktur 

Samverkan med region, 

kommunalförbund och berörda 

kommuner och i övrigt verka för 

utveckling av infrastruktur som knyter 

samman arbetsmarknadsregionen 

Under hösten har arbetet med att ta fram en 

strukturbild för att visualisera de viktigaste 

infrastrukturstråken i Uddevalla påbörjats. 

Arbetet har genomförts tillsammans med de 

angränsande kommunerna, Länsstyrelsen 

och Trafikverket. Strukturbilden kommer 

att ligga till grund för Översiktsplanens 

utvecklingsstrategi. 

Under året har ett ökat regionalt arbete för 

att förstärka förutsättningarna för bättre 

infrastruktur pågått, varav ett urval 

beskrivs här. De fem kommunerna Tjörn, 

Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälv 

arbetar exempelvis med prioriterade behov 

för Södra Bohusbanan. Samverkansarbetet 

med Stenungssund och Kungälv har lett till 

att samtliga kommunstyrelser tagit beslut 

om gemensam visualisering av dubbelspår 

för Södra Bohusbanan. Järnvägsplanen för 

mötesspåret i Grohed är klar och 

mötesspåret planeras vara färdigställt 2020.   

En ytterligare viktig strategisk samverkan 

har startats upp med de norra kommunerna 

längs Bohusbanan. Nätverket har även 

etablerat kontakt med Norge. Denna grupp 

har som målsättning om en mer utvecklad 

infrastruktur i området norr om Göteborg 

och till Norge. En operativ 

tjänstemannagrupp har tillsatts, med 

representanter från Strömstad, Kungälv, 

Västsvenska handelskammaren och med 

Uddevalla som samordnare. 

 Trafik- och parkeringsstrategi 

Ett strategidokument ska tas fram för att 

visar hur staden ska planeras och 

utvecklas gällande trafik, transporter och 

parkeringar. 

Strategin antogs i april 2018. I Trafik- och 

parkeringsstrategin kan man bland annat 

läsa om bristanalys och utmaningar i 

Uddevalla, trafikstrategiska mål, 

genomförande och uppföljningar samt 

strategiska inriktningar gällande: 

– Samhällsplanering för hållbara 

transporter 

– Människan i stadsrummet 

– Mobility management 

– Trafik och Uddevalla centrum 

– Gångtrafik 

– Cykeltrafik 

– Kollektivtrafik 

– Biltrafik 

– Parkering för bil och cykel 

– Mindre orter och landsbygd 

– Uddevalla och regionala förbindelser 

 Gång- och cykelvägar 

För att ge förutsättningar för att minska 

utsläpp av koldioxid görs varje år 

investeringar i gång – och cykelvägar. 

Arbetet har pågått under året utifrån 

upprättad plan. Under hösten har det 

genomförts en inventering av befintliga 

cykelbanor i hela kommunen. En 

arbetsgrupp inventerade genom att själva 

cykla för att uppleva standard och behov på 

bästa sätt. Syftet med inventeringen var att 

ta fram ett underlag till fortsatta planer för 

drift- och underhållsåtgärder.  
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 Förnybart drivmedel inom 

transportsektorn 

Koldioxid från transportsektorn minskar 

genom att 9 procent av transportsektorns 

drivmedel då är förnyelsebart. 

(Energiplan) 

Under åren har andelen förnybart ökat inom 

transportsektorn, främst genom 

inblandning av biodiesel i diesel.  Det saknas 

dock siffror på den exakta andelen för 

kommunen.  

 Transportsektorns 

energianvändning 

Transportsektorns specifika 

energianvändning minskar med 17 

procent till 2019, jämfört med 2008. 

(Energiplan) 

Energianvändningen inom transportsektorn 

för den geografiska kommunen har haft 

motsatt trend och har istället ökat jämfört 

med 2009. SCB sekretessbelägger dock en 

del uppgifter vilket gör att det inte går att 

säga hur stor den ökningen är.  

Nyckeltal 

Andel personbilar som drivs med förnybara 

drivmedel inom kommunala verksamheter  

 

Utvecklingen har gått åt fel håll och ligger 

nu på 31 procent. Sedan flera år tillbaka har 

Uddevalla kommun haft många etanolbilar i 

sin fordonsflotta. Under senaste åren har 

dessa bytts ut till förmån för dieselbilar. 

Flera gas- och elbilar har köpts in under 

senaste åren, men på grund av att 

utbyggnaden av laddinfrastrukturen ligger 

efter och långa leveranstider av elbilar, så 

har utvecklingen gått åt fel håll. Svårighet 

finns också med tankmöjligheter för 

gasbilar då det endast finns ett ställe inom 

kommunen. 

Andel förnybara drivmedel som tankats  

 

Tittar man på vad som faktiskt tankas så är 

andelen betydligt lägre jämfört med andel 

personbilar som kan tankas med förnybara 

drivmedel. Inom kommunorganisationen 

kan 31 procent av kommunens personbilar 

drivas av förnybara drivmedel men av den 

totala drivmedelförbrukningen är det 

endast åtta procent som är förnybart. Dock 

är detta inte helt jämförbart då detta 

nyckeltal redovisar den totala 

drivmedelsförbrukningen och inte endast 

personbilars drivmedelförbrukning.  

Inblandning av förnybart i diesel och bensin 

är inte med här. Någon mätning för 

elförbrukning för elbilar ingår ej. 

 

 

 



 

 

21 
 

 

Koldioxidutsläpp från kommunens 

tjänsteresor med bil. 

 

Utsläppen minskade något under 2018 

vilket bland annat beror på att antalet 

anställda har ökat. Uddevalla ligger på 

ungefär samma nivå som Sveriges 

ekokommuner där utsläppen låg på 0,16 

ton/årsarbetare år 2017. 

 

Andel miljöbilar i hela den geografiska 

kommunen. 

 

Datakälla: Trafikanalys 

Andelen miljöbilar i Uddevalla ligger på fem 

procent vilket är samma nivå som riket och 

länet. Anledningen till att andelen miljöbilar 

minskade 2013 beror på att en ny 

miljöbilsdefinition infördes då. Den 

miljöbilsdefinitionen slutade dock att gälla 1 

juli 2018 då Bonus-malus trädde i kraft och 

en ny miljöbilsdefinition har ännu inte trätt i 

kraft.  

 

Mängd koldioxid per invånare, exklusive 

industri. 

 
 Transporter  El och uppvärmning 

 Övrigt  

(arbetsmaskiner, produktanv., jordbruk) 

Datakälla: RUS (Regional Utveckling och 

Samverkan i miljömålssystemet). 

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla 

är 3,6 ton, vilket är en minskning på 36 

procent jämfört med 1990. Minskningen har 

främst skett inom el och uppvärmning som 

har minskat med nästan 60 procent. 

Transporter är den sektor som står för 

största delen av utsläppen inom kommunen 

(66 procent) och har endast minskat med en 

procent sedan 1990. Dock ökade utsläppen 

inom transporter fram till och med 2010 

och har efter 2010 minskat med 17 procent. 

Jämfört med Sveriges ekokommuner ligger 

Uddevalla över genomsnittet som är 2,9 ton 

per invånare.  

Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom 

kommunen exklusive industrins utsläpp. 

Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp 

sker utanför kommunen är inte med. 
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Bilaga nyckeltalstabell 

Nedan redovisas en sammanställning över alla de nyckeltal som kommunen följer upp årligen 

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

redovisas data för åren 2016–2018 medan kolumnen Trend visar utvecklingen för de tre senaste 

åren med data. 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. 

  

Nyckeltal Enhet 2016 2017 2018 Mål/ Gräns-

värde/Medel 

Är vi bra 

idag? 

Trend 

Miljödiplomerade företag 

i Uddevalla kommun 

Antal 17 14 10 

 

  

Andel ekologisk odlad 

åker 

% 30 30 

 

15 (SEKOM)  ➔ 

Andelen FSC-certifierat 

skogsbruk 

% 

 

31 

 

53 (riket)   

Andelen skyddad natur % 6,5 6,5 

 

10,6 (riket)  ➔ 

Miljöcertifierade skolor % 64 64 64 17 (SEKOM)  ➔ 

Organiskt hushållsavfall 

(brun soptunna) 

% 38 36 32 

 

  

Hushållsavfall - (exkl. 

producentansvar) 

kg/inv. 200 199 188 208 (2017)   

Hushållsavfall för 

återvinning 

kg/inv. 89 82 74 64 (riket)   

Restavfall (grön soptunna 

från hushållen) 

% 62 64 68 

 

  

Bly i avloppsslam mg/l 14 13 21 100 

(gränsvärde) 
  

Kadmium i avloppsslam mg/l 0,65 0,66 0,83 2 (gränsvärde)   

Kvicksilver i avloppsslam mg/l 0,46 0,41 0,34 2,5 

(gränsvärde) 
  

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Nyckeltal Enhet 2016 2017 2018 Mål/ Gräns-

värde/Medel 

Är vi bra 

idag? 

Trend 

Utsläpp av fosfor mg/l 0,28 0,24 0,3 0,3 

(gränsvärde) 
  

Utsläpp av kväve mg/l 7,4 6,4 7,8 12 (riktvärde)   

Antal trafiksäkrade gång- 

och cykelöverfarter 

Antal 28 28 31 

 

  

Inköp av etiskt märkta 

varor 

kr/inv. 10 19 26 

 

  

Ekologiska livsmedel % 16 21 25 30 (mål 2018)   

Minska energianvändning i 

kommunala byggnader 

kWh/m2 155 156 157 

 

 ➔ 

Minskad elanvändningen i 

kommunens byggnader 

kWh/m2 67 68 68 

 

 ➔ 

Förnybar energi % 84 81 82,5 

 

 ➔ 

Andelen miljöbilar i hela 

Uddevalla kommun 

% 3,8 4,9 

 

5,1 (riket, 

2017) 
  

Resor med 

kollektivtrafiken 

antal/ 

inv. 

65 64 

 

61 (SEKOM)  ➔ 

Personbilar med 

förnybara drivmedel 

(internt) 

% 36 38 31 23 (riket, 

2017) 
  

Förnybara drivmedel 

(internt) 

% 17 10 8 

 

  

Koldioxidutsläpp 

tjänsteresor 

ton/års-

arbetare 

0,2 0,2 0,15 0,16 (SEKOM, 

2017) 
  

Totala mängden utsläpp 

av koldioxid 

ton/inv. 3,6 

  

2,9 (SEKOM)   

 


