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Förord 
Uddevalla kommuns vision är ”Liv, Lust och Läge blir Livskvalitet i Hjärtat av 
Bohuslän”. Liv står för DET GODA LIVET och innebär att vi har ett gemensamt 
ansvar för miljön, som är en förutsättning för liv. Det krävs ett hållbart samhälle 
både socialt, ekonomiskt och ekologiskt för att nå denna vision. Miljö är ett 
prioriterat område för Uddevalla kommun och 1999 infördes ett gemensamt 
miljöledningssystem. 2004 certifierades kommunen miljöarbete med en EMAS 
registrering och under 2012 har miljömålen omarbetats. 

En ansvarsfull och långsiktig energiplanering minskar ekonomiska kostnader, 
ohälsa och miljökonsekvenser. Strategiskt energi- och klimatarbete är därför 
en viktig faktor för utveckling och i förlängningen ett gott liv för den enskilde. 

Energiplanen är ett strategiskt verktyg för att långsiktigt nå ett hållbart 
energisystem samtidigt som den är en konkret plan för energiplanperioden. 
Planens åtgärder är tidsatta och har en tydlig ansvarsfördelning för 
genomförandet. Åtgärderna kan vara i form av investeringsprojekt, 
utredningsbehov eller nya arbetssätt/riktlinjer som understödjer att 
utvecklingen går åt rätt håll för energisystemet. 

Energiplanen är direkt styrande för kommunens egen verksamhet samt för 
majoritetsägda kommunala bolag i tillämpliga delar och vägledande för 
kommunala stiftelser.  
I andra sammanhang beskriver energiplanen en viljeinriktning, där samverkan 
och dialog är nycklar till ett framgångsrikt arbete med energifrågorna. 
Genom miljöledningssystemet EMAS hanteras den kommunala 
verksamhetens alla miljömål, energimål och handlingsplaner. 

Styrgruppen för energiplanarbetet är sammansatt av tjänstemän från Tekniska 
kontoret, Miljö och stadsbyggnad, Kommunledningskontoret samt tjänstemän 
från de kommunala bolagen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal, 
Uddevalla Omnibus samt kommunala bostadsstiftelserna Uddevallahem, 
(Ljungskilehem) och HSB stiftelse Jakobsberg. 

Politisk representation i styrgruppen utgörs av miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens ordförande. 

Kommunstyrelsen ordförande Miljö och stadsbyggnadsnämndens 
ordförande 
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Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska det i varje 
kommun finnas en energiplan.  Energiplanen innehåller mål och 
övergripande strategier för energiområdet samt en handlingsplan och 
miljöbedömning av denna. 

Energiplanens nulägesanalys visar hur det ser ut i kommunen och omvärlden 
när det gäller miljösituationen, energiomställning och energihushållning. 

Effektivisering av bebyggelsen liksom det ökande elberoendet är en 
utmaning för energisystemet. Solenergin kan med fördel integreras mer i den 
bebyggda miljön. På landsbygden har jord- och skogsnäringarnas stor 
betydelse som kolsänkor och för bioenergiproduktion men det krävs en 
optimerad användning av produktiva ytor och ett ökat kretsloppstänkande. I 
handelssektorn finns stor besparingspotential inom belysning, kylning och 
värmeåtervinning och sektorn får därför särskild uppmärksamhet i en 
handelsintensiv kommun. Transporterna står för en stor del av kommunens 
växthusgasutsläpp och energiplanen lyfter fram vikten av hållbara person-
och godstransporter, där den omfattande vägtrafiken minskar till förmån för 
andra transportsätt. 

Utifrån kommunens särdrag som utbildningstät kommun med tillströmning från 
omkringliggande kommuner kan vårt arbete för hållbarhet få stor spridning. 
Utbildning av viktiga målgrupper och en mötesplats med information, råd och 
inspiration om hållbara val och samhällsplanering kan öka medvetenhet och 
delaktighet bland samhällets olika aktörer. En gemensam arena för detta är 
också ett verktyg för att främja miljöföretag och gröna näringar samtidigt som 
det bidrar till att lyfta fram goda exempel och skapa en besöksanledning. 

Försörjningstrygghet är en viktig del i kommunal energiplanering och 
energiplanen pekar på att viktiga planer för detta behöver aktualiseras.  

Nulägesanalysen jämförs med internationella, nationella, regionala och lokala 
mål för att föreslå effektmål för energiplaneperioden 2015-2019.  Energiplanen 
innehåller åtgärder avsedda att uppfylla de uppställda effektmålen och 
utredningsbehov för att besvara viktiga frågor och ta fram viktiga 
bedömnings- eller beslutsunderlag. 
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Inledning 
Sverige är idag ett av de länder i världen som använder mest energi per 
person. All energi vi använder härstammar från naturresurser som i mindre 
eller större omfattning leder till en negativ miljöpåverkan. 
Energianvändningen står för drygt 75 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser i landet. Förutom de miljömässiga skälen till att arbeta med 
energi- och klimatfrågor så finns ekonomiska skäl till att effektivisera 
energianvändningen och ställa om tillförseln då energipriserna stiger och 
troligtvis kommer fortsätta med det. 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Den ska 
säkerställa att energitillgången tryggas på kort och lång sikt och att 
energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt 
område och kommunen som verksamhetsutövare. Syftet var från början att 
lagen skulle vara ett verktyg i omställningsarbetet från 1970 talets 
oljeberoende och för effektiviseringsarbetet. Kommuner har idag en strategisk 
roll i många utvecklingsfrågor exempelvis att minska klimatpåverkan, planera 
för bebyggelse, infrastruktur och avfallshantering. Många kommuner arbetar 
också aktivt för att stödja miljöteknikföretag. Energiplanering är då ett sätt att 
som kommun kraftsamla tillsammans med näringsliv och medborgare. 

Energiplanen innehåller en nulägesanalys som visar hur det ser ut i kommunen 
och omvärlden när det gäller miljösituationen, energiomställning och 
energihushållning. Energiplanens övergripande mål utgår ifrån hur Uddevalla 
ska se ut på lång sikt. Dessa mål bryts ned till effektmål för energiplanperioden 
med en konkret handlingsplan som visar hur kommunen tänker arbeta för att 
nå det önskade läget, lagstiftarens och omvärldens krav under 
energiplanperioden.  

Energiplanering är en kontinuerlig process där antagna mål ska ge avtryck i 
verksamheten och utveckla den geografiska kommunen. Mål och åtgärder 
måste därför bevakas och lyftas fram regelbundet för att få avsedd verkan.  

I den årliga miljörapporteringen redovisas effekter av energiplanens mål och 
åtgärder och ett koncernövergripande energibokslut tas fram som 
målgruppsanpassas*.  

*medborgare, medarbetare och beslutsfattare. 
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Energiplanen 2015-2019 ska vid antagandet kommuniceras till alla 
kommunala förvaltningar samt till kommunala bolag och stiftelser genom att 
verksamhetsansvarig på respektive förvaltning/bolag eller stiftelse informeras 
om att en ny energiplan antagits av fullmäktige. Allmänheten kommer att 
informeras om kommunens energiplan via kommunens hemsida, i 
dagspressen samt genom en tillfällig utställning på Rådhuset i centrala 
Uddevalla.  

Kommunens roll 
Den kommunala organisationen har en viktig roll när det gäller 
energifrågorna, både som myndighetsutövare och som stor upphandlare av 
tjänster, entreprenad och produkter med möjlighet att ställa krav och 
stimulera utvecklingen. Byggnader antingen direkt ägda av kommunala 
verksamheten eller av kommunala bostadsstiftelser står för en viktig del av 
den totala uppvärmda ytan i en kommun, vilket också ger kommunen en 
god möjlighet att verka för energihushållning. Varje medarbetare är en 
nyckelperson när det gäller energianvändning. 

Genom en aktiv dialog med medborgare och näringsliv samt föreningar och 
organisationer kombinerat med information och rådgivning kan kommunala 
organisationen också bidra till att öka kunskapen och intresset för 
energifrågor. Det ger en möjlighet att påverka energisituationen i den 
geografiska kommunen även där direkt rådighet inte finns. De projekt som 
ingår i energiplanens åtgärdsplan kan dessutom i vissa fall innebära 
utvecklingsmöjligheter för lokala och regionala företag och stärka näringslivet 
i den geografiska kommunen. 

Nätverk och samverkan 

Syftet med nätverk och samverkan kring energifrågor är att höja 
kunskapsnivån, hitta goda exempel och gemensamma 
utvecklingsmöjligheter. Uddevalla ingår i energi- klimatrådgivarnätverk, 
energi- och klimatsstrategiskt nätverk, nätverket klimat och säkerhet, 
miljösamverkan västra Götaland samt kommunnätverket HUV (Hållbar 
utveckling Väst). 

7 



 
 

	 	 	
 

 

  

	

	 	

 

 

  	

Syfte och avgränsningar 
Syftet med energiplanen är att den ska användas som ett strategiskt verktyg i 
kommunens arbete för att bidra till effektivare energianvändning, trygg 
energiförsörjning och omställning till förnybara energikällor. Planen ska också 
bidra till uppfyllelse av regionala och nationella miljömål, samt de nationella 
klimat- och energipolitiska målen för 2020.  

Energiplanen avser Uddevalla kommun som geografiskt område. Inom en del 
områden har dock den kommunala förvaltningen endast begränsad 
rådighet över energianvändningen. I dessa fall ska energiplanens innehåll ses 
som kommunens viljeinriktning inom energiområdet i samverkan med 
näringsliv, medborgare och kommun. Energiplaneringsperioden sträcker sig 
från det att energiplanen antas år 2015 till och med det år den åter revideras 
2019. 

Bakgrund 

Energisystemets miljöpåverkan 
All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan 
av något slag. De viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från 
förbränning av bränslen exempelvis ökning av växthusgaser i atmosfären, 
nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller miljöstörande 
föreningar i rökgaser och avgaser. Kärnkraften som i mindre grad påverkar 
ökningen av växthusgaser belastas istället av miljö- och hälsoeffekter i 
samband med brytning och utvinning av uran, radioaktiva utsläpp under 
produktion och miljöeffekter i samband med omhändertagande av avfallet. 
Kärnkraften medför också en risk för hälso- och miljöeffekter vid onormal drift 
och haverier. 

Även de förnybara energikällorna har en miljöpåverkan. Det kan handla om 
störda ekosystem och påverkan på landskapet eller buller och 
skuggstörningar orsakade av vindkraftverk. 

Den miljöpåverkan som olika energislag ger upphov till beror på en mängd 
faktorer och man måste värdera dem utifrån ett systemperspektiv, där man 
tar hänsyn till hela processen från utvinning till användning.  (För mer info se 
energiplanens miljöbedömning). 
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Energirelaterade mål 
Energiplanen syftar till att uppfylla de mål och krav som finns både 
Internationellt, nationellt, regionalt och i den egna kommunen. I 
Nulägesanalysen till energiplanen finns en sammanställning av aktuella 
energirelaterade mål när energiplanens mål tas fram. Dessa har tillsammans 
med rådande energi- och miljösituation utgjort en grund för de energimål 
som föreslås 

Energimål och energiplanens handlingsplan 
Energimål och åtgärdsplan delas in i: 

 Övergripande energimål - visar vad kommunen vill uppnå på sikt i 
energisystemet. 

 Effektmål som beskriver vilka effekter energiplanen syftar till att uppnå 
under perioden* 

 Handlingsplan med åtgärder och utredningsbehov. 
– Åtgärder är de handlingar som föreslås för att uppfylla effektmålen. 
– Utredningsbehov är underlag som behöver tas fram och frågor som 

behöver besvaras för att kunna ta bättre beslut. 

*Effektmål och åtgärder baseras på Nulägesanalys till energiplan 2015-2019, se bilaga 1. 

Övergripande energimål 
De övergripande målen för energisystemet i den geografiska kommunen. 

1. Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur 
klimatsynpunkt bättre alternativ, liksom mot energikällor med låg 
primärenergi och energi som annars går till spillo. 

2. Samverkan och kunskapsspridning ska ske mellan olika aktörer i 
samhället och regionalt när detta kan främja energiomställning. 

3. Försörjningen av energi för värme och el ska vara tillräcklig, trygg 
och bygga i hög grad på regionalt oberoende av omvärlden. 

4. Den totala energianvändningen per invånare och sektor ska 
minimeras genom samhällsplanering och ett aktivt 
energihushållningsarbete innefattande miljö- och energiinformation 
samt incitament för energibesparing. 
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Miljöbbedömning 

Utdraag ur Miljöbalkken 

Enligt lagen om kommunal energipplanering ska en ennergiplan även inneehålla 
en miljökonsekvvensbedömmning förr att man sska få en överblickk över daggens 
miljöpååverkan frrån energgisystemett och hur dden skullee förändraas om man 
genommför energgiplanens åtgärdspprogram. DDetta görs för att undvika attt man 
drar påå sig nya problem nnär man fförsöker löösa ett annat. Det äär viktigt aatt 
miljöbeedömninggen inte bbara tar uppp beräknningar av koldioxidutsläpp 
eftersoom energiianvändning leder till mångaa andra tyyper av mmiljöpåverkkan, 
resursaanvändninng och emmissioner aav olika ämnen. 

Energ 
påve 
miljöm 
sätt, 
är ce 
begrä 
klima 
luft, b 
försur 
beby 
levan 
vatte 
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atpåverkan 
bara natur 
rning, god 
yggd miljö, 
nde sjöar o 
endrag, 
agen fjällm 

något 
målen 

n, frisk 
lig 

, 
och 

miljö. 

Uddevvalla kommmuns eneergiplan haar genommgått en föörenklad 
miljöbeedömningg. Det vill ssäga att een miljöbeedömningg görs av rresp. åtgäärd 
och invvesteringssprojekt i hhandlingsplanen. Transporternas miljööpåverkann och 
förbrännning av aavfall kann i tabellenn nedan lääsas som förbränning med 
tillhöraande miljööpåverkann. 

10 



 
 

	 	 	 		

  

 

 

 

 

 

	 	

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

 
  

 
  

  
 

 
  

 
   

     

Miljöbedömning av energiplanens åtgärder 

Det görs i handlingsplanen i vissa fall en bedömning av enskilda åtgärder 
men framförallt en samlad bedömning av hela åtgärdspaketet som hör till ett 
effektmål. (se bilaga 4) 

Foto: Elina Järkil 

Ekonomisk analys 
Åtgärderna i handlingsplanen kräver i vissa fall en investering. Denna 
investeringskostnad redovisas om den är känd i handlingsplanen som en 
ekonomisk förutsättning. I andra fall förutsätter åtgärden endast befintliga 
resurser. Några åtgärder måste kostnadsbedömas noggrant av berörd 
verksamhet, vilket då anges.  Många av dessa åtgärder medför också 
minskade koldioxidutsläpp som har en samhällsekonomisk betydelse. Vi kan 
förvänta oss betydande kostnader de närmaste decennierna för 
utsläppsminskningar och anpassning till ett annat klimat. Kostnaderna för att 
bromsa klimatförändringarna blir större ju längre vi väntar och därför bör vi 
inte vänta, vilket förutsätter långsiktiga beslut och ett tydligt ledarskap. Ibland 
innebär åtgärderna också andra vinster i form av minskade luftföroreningar 
och avfall. Dessa miljövinster innebär ofta också vinster för mänsklig hälsa, 
minskade skador på ekosystem och naturvärden, vilka är svårare att omräkna 
i kronor. 

Stern rapporten. 

Sternrapporten beräknar med 3 olika metoder kostnaden för att minska 
klimatförändringarna och slutsatsen i denna är att åtgärder blir betydligt dyrare att 
genomföra ju längre vi väntar. Kostnaden globalt för att göra de insatser som behövs nu 
är 1 % av världens BNP per år. Väljer vi att inte agera så kommer kostnaden varje år och 
för all framtid att vara en 5 % förlust av BNP. Tas hänsyn även till risker och följder av 
klimatförändringarna så är siffran så stor som en 20 % förlust av världens BNP. 

Skandinavien beräknas få den snabbaste ökningen av medeltemperatur med skador på 
infrastruktur, människors hälsa, biologisk mångfald och lokala näringar. Under sommaren 
ökar kylbehovet. Temperaturökningen ger positiv påverkan genom ökad turism, ökade 
skördar, mindre behov av värme. Vi förväntas dock få ta ett stort ansvar för 
klimatanpassningar och folkomflyttningar i världen. 
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Mångaa åtgärdeer har en indirekt efffekt exemmpelvis beeteendepåverkandde 
åtgärdder, rådgivvning ochh långsiktiggt arbete med plannering. Deessa åtgärder är 
svåra aatt göra een ekonommisk analyys på. Privatekonommin hos ennskilda hushåll i 
kommunen kan t.ex. stärkkas av energieffekttiva hus mmed låga 
uppväärmningskoostnader. Hälsotillsttånd, drivmmedelspriiser och tilllgänglighhet till 
prisvärrd kollektivvtrafik är oockså fakttorer som har stor bbetydelse för hushåållens 
ekonomi. Rådgiivning i inddividuella valsituationer stärkker därför samhälleets 
ekonomi i förlänngningen. Näringslivvets ekonomi och kkonkurrensskraft stärrks 
genomm minskadde energikkostnaderr där är ennergihushållning occh 
energiomställninng viktiga verktyg föör att lyckkas. Den eekonomiskka analyseen i 
energiplan 20155-2019 tar inte hänssyn till de ssamhällsekonomiskka vinsternna utan 
de blir ett osäkeert plus i kaalkylen. 

Att intee agera föör energioomställning och eneergihushåållning skadar ocksåå den 
ekonomiska utvvecklingenn i kommuunen då nnäringslivsffördelar ggenom 
innovaationer occh ny miljööteknik kann gå kommunen föörbi om deet lokala 
näringslivet inte stöttas i aatt vara enn del av uutvecklinggen till ett mer hållbbart 
systemm. 

Metoddbeskrivnning/upppföljningg 
För attt energiplaanen ska genomföras på ettt bra sätt äär det vikttigt att deen 
följer kkommunens styr ochh ledningssmodell ooch kommmunens 
miljöledningssystem EMASS. Energipplanen skaa integreraas i miljöleedningssysstemet 
men säärredovisaas också ttill viktiga mmålgruppper. Kommmunsstyrelssens beredning 
utgör een lämpligg styrgrupp för energifrågornna inom raamen för 
miljöledningssystemet. Avvrapporteering sker ttill kommuundirektöreens 
ledninggsgrupp ((KDLG) vaarje tertial och till koommunstyyrelsens beeredning ttvå 
gångeer per år. MMått och aktiviteter i energipplanen haanteras avv respektivve 
nämndd och arbbetas in i vverksamheetsplanen. Omfattnning, budgget och tiddsplan 
bedömms av resppektive näämnd medd avgränssning mott energiplaaneperiodden. 
Uppfölljning skerr enligt orddinarie rappporteringg vid delåårsrapporttering ochh 
årsredovisning. 
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Energgirelateraad informmation 
Kunskaapen i sammhället omm energifrrågor ochh individenns betydeelse för en 
hållbar energiommställningg är viktigaa faktorer för att minska den så kalladde 
”rebouundeffekteen”, där eeffektiviserringar äts upp av nya behovv och 
beteennden. För att stärkaa den exteerna informationenn kring fråggor som röör 
hållbar utvecklinng har ettt arbete föör att skappa en mötesplats föör hållbarhet 
påbörjjats. Rådhhuset i Udddevalla ceentrum haar lyfts framm som tännkbar areena.  I 
väntann på inriktningsbeslut är arbeetet vilandde. Miljö ooch Stadsbbyggnad,, 
Kommmunledninggskontoret, Tekniskaa kontorett, Barn occh utbildniing och Kuultur 
och frittidsförvalttningen haar varit koopplade tiill olika deelar i arbettet som också 
har skeett i samveerkan med olika exxterna akttörer. 

Foto: Roger Stenströ 
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Energii och klimmatrådgivnning 
Energimmyndigheeten ger stöd till kommmunal eenergirådggivning i eenlighet mmed 
förordnningen (19997:1322) om bidraag till kommunal energi- och 
klimatrrådgivningg. Myndiggheten haar också mmedel för kkompetennsutveckling av 
kommunala eneergi- och klimatrådgivare. Ennergi- ochh klimatråddgivarnass 
uppgifft är att gee opartiska råd till hhushåll, företag ochh lokala organisatiooner. 
De skaa förmedlaa lokalt occh regionaalt anpasssad kunskkap om ennergi-
effektivvisering, eenergianvändning ooch klimaatpåverkan samt omm 
förutsäättningar aatt föränddra energiianvändningen i lokkaler och bostäderr. 
Från 1 januari 20009 ingår även trannsporter av personeer och godds i uppdrraget. 

Energi-- och klimmatrådgivnningen i Uddevalla sker i sammverkan mmed Munkkedal 
och Lyysekil. Arbeetssättet fför energi-- och klimmatrådgivnningen haar förändraats 
sedan den införrdes år 1998. Från aatt ha domminerats aav telefonrrådgivning och 
personnliga besöök, så handlar arbettet nu allt mer om rriktade inssatser mot olika 
målgruupper i forrm av föreedrag, förretagsbesök och mmöten i större grupper för 
att desssa ska see möjligheter att minnska sin energianväändning, vvälja 
förnyelsebara energikälloor, värderaa konsumtion, nöjen, resor occh transporter 
utifrån klimathänsyn. På ggrund av aatt anslagg för energgi- och klimmatrådgivning 
inte ökkat sedan 2008 så lääggs för vvarje år stöörre ansvaar på kommmunernaa själva 
att dellfinansieraa verksammheten. 
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Handlingsplan ‐	Sammanfattning åtgärder och utredningsbehov 

För att uppnå energiplanens effektmål krävs åtgärder som utvecklar energisystemet i 
avsedd riktning och utredningar där kunskapen behöver bli större. 

Nedan sammanfattas åtgärder och utredningsbehov. (Utredningsbehov är kursiverade.) 

Övergripande mål 1 

Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur klimatsynpunkt bättre 
Alternativ, liksom mot energikällor med låg primärenergi och energi som 
annars går till spillo. 

Effektmål 1.1 
Andel förnybar energi av totalt tillförd energi i kommunen utgör 46 % år 2018 
och siktar mot fossiloberoende 2030. 

1.1.1 Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader efter 
nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar som sker fr.o.m. 
2015. 

Effektmål 1.2 
Energiproduktion med hjälp av gemensamma värmelösningar ökar till 2019. 
(jämfört med 2014) 

1.2.1 Ta fram en strategi för fortsatt utveckling av fjärrvärmen och koppla 
den till Översiktsplanering. 

Effektmål 1.3 
Koldioxidutsläppen från transportsektorn minskar till 2019 genom att 9 % av 
transportsektorns drivmedel då är förnyelsebart. 

1.3.1 Verka för snabbladdare och biogaspump på Torp köpcentrum under 
energiplanperioden samt normalladdning på bostadsparkeringar, 
arbetsplatser och pendelparkeringar. 

1.3.2 Upphandla 100 % biogas till kommunens gasfordon från 2015. 
1.3.3 Prioritera i fordonsupphandling el- och gasfordon när sådana alternativ 

finns i kommunala verksamheten  
1.3.4 Ställ miljömässiga och sociala hållbarhetskrav på inköpta drivmedel. 
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Övergripande mål 2 

Samverkan och kunskapsspridning ska ske mellan olika aktörer i samhället och 
regionalt när detta kan främja energiomställning. 

Effektmål 2. 1  
Energi- och klimatrådgivning permanentas i kommunala verksamheten 
motsvarande 1 heltidstjänst från 2015 

2.1.1 Utbildningsinsatser för ökad kunskap om betydande miljöaspekt internt i 
kommunala organisationen samt medarbetarens roll. 

2.1.2 Informationsträffar anordnas för politiker för att öka, kunskap och 
kompetens om energi- och klimatfrågor 2 ggr per år och fadderpolitiker utses. 

2.1.3 Eldsjälar i den kommunala organisationen erbjuds ett forum för 
samverkan och utbyte av idéer och problemställningar kopplat till energi 2 
ggr per år från 2015. 

Effektmål 2.2 
Uddevalla deltar under 2015-2019 aktivt och är i vissa fall en drivande part i 
relevanta regionala överenskommelser och utvecklingsprojekt kopplat till 
energi. 

2.2.1 Säkerställ genomförande av överenskommelserna genom ett 
projektbaserat arbetssätt med tydliga ansvar, uppföljning och återkoppling 
av resultat till beslutsfattare, medarbetare och medborgare. 

2.2.2 Uddevalla har kompetens för att kunna söka och ta del av regionala 
utvecklingsmedel med koppling till våra strategiska mål för energiområdet. 
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Effektmål 2.3 
Aktiviteter kopplat till gröna näringar och miljöföretag bidrar till att tillvarata 
affärsmöjligheter kopplat till energiomställning. 

2.3.1 Årets miljöföretag utses. 

2.3.2 Uddevalla kommun samverkar med akademi, näringsliv och ideell sektor 
kring en årlig aktivitet för att främja lokala resurser, gröna näringar och 
landsbygdsutveckling med koppling till hållbar omställning. 

Övergripande mål 3 

Försörjningen av energi för värme och el ska vara tillräcklig, trygg och bygga 
i hög grad på regionalt oberoende av omvärlden. 

Effektmål 3.1 
En plan för trygg energiförsörjning inom områdena värme, olja och el 
säkerställer till 2016 att geografisk kommun och kommunal organisationen är 
väl rustad för onormala driftsförhållanden och andra krissituationer kopplat till 
energi. 

3.1.1 Aktualisera Kris- och beredskapsplan för en trygg energi- och 
värmeförsörjning. 

3.1.2 Färdigställ (Styrel) för trygg elförsörjning till viktiga samhällsfunktioner vid 
elbrist. 

3.1.3 Ta fram en strategi för Peak Oil och oljebristsituationer. 

Övergripande miljömål 4 

Den totala energianvändningen per invånare och sektor ska minimeras genom 
samhällsplanering och ett aktivt energihushållningsarbete innefattande 
miljö- och energiinformation samt incitament för energibesparing. 
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Effektmål 4.1 
Den specifika energianvändningen i byggnader minskar med 17 % till 2019 i 
samband med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet, jämfört med 
2008. 

4.1.1 Årlig temadag i energieffektivt byggande från 2015 för att främja 
energieffektivt byggande i småhussektorn. 

4.1.2 Revidera energieffektiviseringsprogram för kommunala organisationen 
under 2015 

4.1.3 Planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018 

Effektmål 4.2 
Transportsektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. 
(Jämfört med 2008) 

4.2.1 Utred kostnader och effekter av gratis kollektivtrafik till ungdomar upp till 
20 år. 

4.2.2 Utred möjligheten med linjetrafik året runt på fjorden 

Effektmål 4.3 
Näringslivssektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. 
(Jämfört med 2008) 

4.3.1 Utbildningsinsatser samt samverkan inom området belysning, 
energieffektivisering, hållbara transporter samt e-handel. 

Effektmål 4.4 
Minskat behov av jungfruliga material och energi genom ökad 
återanvändning och återvinning i Uddevalla kommun. 

4.4.1 Utred om avfallsmängderna kan minska med information och rådgivning 
för ökad återanvändning och återvinning enligt konkret exempel Alelyckans 
kretsloppspark. 

(För detaljerad information om ansvar, resurser och tidsplan se Bilaga 5) 
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Nulägesanalys 

 Foto: Roger Stenström 
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Nulägesbeskrivning 

Energiutblick i omvärlden 
Världens energitillförsel domineras av fossila bränslen och olja är den som har 
störst betydelse. De förnybara energikällorna utgör 2,2 %. Totalt tillförs cirka 
143 662 TWh. (Energimyndigheten) 

Energislagens andel av den totala tillförseln 2013. 

Energitillförsel internationellt i % 

Förnybara 

Vattenkraft 

Kärnkraft 

Naturgas 

Olja 

Kol 

Bostäder- och servicesektorn stod för 36 % av världens energianvändning. 
Detta är en ökning med 25 % sedan 1990. Transportsektorn och industrisektorn 
står för drygt 27 % vardera. 

Världens totala energianvändning 
sektorsvis 

Industri 

Bostad och Service 

Transporter 

Övrigt 
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Det är stor skillnad på hur mycket energi olika länder använder, både i 
användning per invånare och per energislag. 

Nordamerika: 48 674 kWh per person/år 

Europa: 28 439 kWh per person/år 

Kina: 12 033 kWh per person/år 

Afrika: 5 720 kWh per person/år 

Indien: 4 158 kWh per person/år 

Oljeanvändningen ökar fortfarande i regioner som Kina och Asien samtidigt 
som den minskar i resten av världen. Kolanvändningen ökar på grund av 
länder som Kina, mellanöstern och Latinamerika. Naturgasanvändningen är 
störst i USA och Ryssland men ökar även den i hela världen. Den förnybara 
energin ökar men det går mycket långsamt. 

Sverige 

2011 var energitillförseln till det svenska energisystemet 577 TWh och under 
detta år hade Sverige en nettoexport av el på 7 TWh. Sedan 1970 har 
energitillförselns sammansättning förändrats. Oljeprodukter har minskat och 
ersatts av kärnkraft, vattenkraft och biobränslen. I mitten av 1990-talet 
började vindkraften byggas ut. 

379 TWh av den tillförda energin användes i sektorerna industri, transport och 
bostäder. Resten är förluster, utrikes transporter eller användes inte för just 
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energiändamål. Förlusterna beror främst på att energi kyls bort vid 
elproduktion i kärnkraftverk. 

Fossila bränslen stod för drygt en tredjedel, 206 TWh av den tillförda energin. 

Fjärrvärmesektorn och industrisektorn använde det mesta av den tillförda 
energin från biobränslen, torv och avfall. En liten del av biobränslena används 
som drivmedel. Vattenkraften producerade 67 TWh el och vindkraften 6 TWh 
el under 2011. Vindkraften har ökat med mer än 70 % från 2010. 

168 TWh av den tillförda energin kom från kärnbränsle varav 60 TWh 
omvandlades till el och resten utgör omvandlingsförluster. 

Tillförd energi per energibärare 2011 i TWh 

Råolja och oljeprod. 

Naturgas 

Kol och Koks 

Biobränsle, avfall, Torv 

Värmepump 

Vattenkraft 

Kärnkraft 

Källa: Energimyndigheten, energiläget 2013 

Energianvändning. 

Den slutliga energianvändningen uppgick 2011 till 379 TWh vilket är en 
minskning med 4 % från 2010. Minskningen går att återfinna i bostads- och 
servicesektorn. Energibehovet i denna sektor påverkas av 
utomhustemperaturen då det avgör hur mycket som behövs till 
uppvärmningen. De andra sektorernas energianvändning är oförändrad. 
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Andel förnybar energi i Sverige 

Av diagrammet framgår att andelen förnybar energi som tillförs i Sverige är 
ungefär 45 %. Elproduktionen bidrar till det mesta av detta via vattenkraft. 
Även Industrisektor, fjärrvärmesektor och bostadssektor använder mycket 
förnybar energi. Däremot är andelen förnybar energi i transportsektorn 
mycket liten. 

Fördjupning elanvändning 

El är ett av de dominerande energislagen i Sverige och 2011 var den totala 
slutanvändningen 126 TWh. Bostads och servicesektorn använde mest el. 

Sveriges totala elproduktion i TWh 

Kondenskraft 

Kraftvärme 

Kraftvärme i Industrin 

Kärnkraft 

Vattenkraft 

Vindkraft 

Fördjupning energieffektivisering 

I Sverige ska energieffektiviseringsåtgärderna öka med ett 5 årigt 
energieffektiviserings-program 2010-2014. Programmet ska stärka det 
regionala och lokala energi- och klimatarbetet och göra den offentliga 
sektorn till ett föredöme i energieffektiviseringsarbetet. Att effektivisera 
användningen innebär att man angriper både användandet när det inte 
behövs och den tekniska funktionen genom att minska förluster. 

Potentialen för energieffektivisering i bostäder och lokaler är enorm. Det 
kommer att krävas särskilda satsningar i byggnadsbestånd med dålig 
energiprestanda ex. miljonprogrammets områden. En tredjedel av Sveriges 
bostäder i flerbostadshus byggdes mellan 1961-1975. Cirka 80 % av dessa 
bostäder är ännu inte renoverade. Det innebär samtidigt en möjlighet att 
med högt ställda krav nå långt i energieffektiviseringsarbetet. 

Koldioxidutsläppen från nya bilar minskar. Bara under 2010 minskade dessa 
från 164 till 151 gram. Det i sin tur motsvarar en minskad bränsleförbrukning på 
30 milj. liter och omräknat i koldioxidutsläpp en minskning med 70 000 ton. 
Trots detta ökar koldioxidutsläppen på grund av ökande trafik. 
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I april 2010 beslutades om ekonomiskt stöd till företag i form av 
energikartläggningscheckar. 2009 påbörjades också ett nytt 5-årigt program 
för energieffektivisering i energiintensiva företag. (PFE). För de små och 
medelstora företag som inte omfattas av ovanstående stöd så blir en satsning 
på företagsrådgivning via kommunala energi- och klimatrådgivningen ett 
viktigt komplement. 

Eko design 

Inom EU finns ett centralt styrmedel för att få ned energianvändningen som 
kallas Eko designdirektivet. Genom att direktivet infördes så har produkt efter 
produkt försetts med minimikrav på energieffektivitet. Ett villkor för att en 
produkt ska komma på frågan är att den måste vara vanligt förekommande 
och ha en stor besparingspotential, det vill säga att det redan finns effektiv 
teknik som kan ersätta den gamla. Energimärkning och eko design samverkar 
för att minska energianvändningen. Eko design genom att få bort de sämsta 
produkterna från marknaden och energimärkning genom att underlätta 
konsumenternas val. Eko design beräknas spara 1 116 TWh av EU:s 
energianvändning till år 2020. 

Energieffektiv upphandling 

Miljöstyrningsrådets har på uppdrag av energimyndigheten tagit fram ett 
material i Sverige utefter EU:s kriterier vilket resulterat i en portal med stöd för 
kommun, stat och landsting som vill göra energieffektiv upphandling. 
http://www.msr.se/energi. EU:s energitjänstedirektiv säger att offentlig sektor bör 
ligga före i energieffektiviseringen genom att ställa krav på upphandlingen. 

Regional samverkan kring energifrågor 

Det finns flera aktörer i det regionala energiarbetet. Länsstyrelsen arbetar 
med Färdplan 2050 för att visa hur Västra Götalands läns aktörer vill och kan 
vara föregångare för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 
2050. I samband med arbetet har en rad dialogmöten genomförts. Västra 
Götalands län har enligt dessa dialoger sina styrkeområden i biogas, 
vindkraft, jord- och skogsbruk, samhällsplanering, byggnation, fordon och 
transporter samt petrokemi. Västra Götalandsregionen vill öka ambitionerna 
ytterligare och sätter år 2030 som slutår för att uppnå samma mål som 
Länsstyrelsens färdplan 2050. 

8 

http://www.msr.se/energi


Vä 

på 

arb 
stä 
öve 
ma 
me 
öve 
en 
klim 
sam 
Ytt 

stra Götala 
betar med S 
ärka regione 
erenskomm 
an med mo 
etoder. Det 
erenskomm 
ergieffektivt 

matsmarta i 
mt fordonsu 
erligare han
 gång inom 

ndsregione 
Smart energ 
en. I 

melserna arb 
gen teknik o 
finns 

melser inom 
t byggande 
nköp- inred 

upphandling 
ndlingsprog 

m Energi, tra 

en 
gi för att 

betar 
och 

e, 
dning 
g. 

gram är 
nsporter 

 

 

 

 

	 	
 

 

 

 

	

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

                 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Överensskommelse kkring energieeffektivt bygggande* 

Åtagandet för kkommuneerna är attt i kommunala fastiggheter veerka för: 

en halveering av energianvänddningen i relation ställt till nuvarandde krav i BBBR, Boverketts 
byggreggler och attt vara oberooende av foossila bränsllen. I befintligt fastighettsbestånd vvid varje 
insats/ombyggnation som gennomförs verrka för: måleet att hela bbeståndets energianväändning 
halverats till år 20500 vara oberroende av ffossila bränsslen. Vid behov behöveer kommuneerna se 
över äggardirektivenn i de egna bolagen och ställa kraav som mattchar ovansstående. Deet är 
viktigt aatt följa upp åtgärdernaa på årsbassis, att samvverka över kkommungräänser, medvverka till 
att ambbitionsnivåer/riktlinjer skkärps och attt de senaree återspeglaas i planbesstämmelser,, 
markanvisningsavtaal, exploateeringsavtal ooch byggloov mot markknaden. 

Uddevvalla kommmun deltaar sedan ssommarenn 2012 i övverenskommmelsen, 
Energieeffektivt bbyggandee. Våren 22014 gick UUddevallaa kommunn med i 
ytterliggare övereenskommelser bl.a.. kring sol och cykelpendling. 

Energiiläget i Udddevalla kkommun 
Geogrrafin i Udddevalla koommun rymmmer flera olika lanndskaps- ooch naturrtyper. 
Här finns havs- ooch kustmmiljöer, dett karaktäriistiska sprickdalslanndskapet mmed 
högplaatåer, berrg och daalar, lerslättter och ddjupt skurnna bäckraaviner. 
Uddevvalla kommmun är occkså rik påå vattendrag och sjöar liksomm varierannde 
skogstyyper. 

Uddevvalla kommmun har åår 2013 enn folkmänggd på 53 025 persooner. De flesta 
boendde i Uddevvalla stad och de tvvå tätorteerna Ljunggskile och Herrestadd. 

2011 aanvändes 1 505 5933 MWh. Deessa fördeelades enligt nedann. Transpoorterna 
är denn största energianväändaren mmed sina 684 289 MMWh följd av 
bostaddssektorn med 419 262 MWh och övrigga tjänster 166 508 MWh. Den 
offentliga verksaamheten användee 116 512 MMWh, Induustri och bbyggsektoorn 
101 022 MWh occh Jord, skkogs- ochh fiskebrukksektorn 188 000 MWWh. 
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Källa: staatistiska centrralbyrån 

Tittar mman på ennergianväändningenn fördelatt per invånnare så annvänder vvi cirka 
33 000 kWh per person occh år, vilkeet är lägree än den genomsnittliga 
använndningen ii Sverige. Det är vikktigt att pååpeka attt denna sttatistik är ttill för 
en jämmförelse avv statistik ssom inte ttar hänsynn till vår koonsumtionn och denn 
energianvändning och mmiljöpåverrkan som fförknippas med deen. Dennaa 
energiåtgång ooch miljöppåverkan ssker där varor produceras. 

Energiaanvändniingen i boostadssekttorn visar een minskaande trendd medan 
transpoortarbeteet tycks ökka trots attt fordonsfllottan i visss mån efffektiviseraas. En 
ökningg av transpportarbetet kan deelvis förklaras med een ökad ppopulariteet för 
att hanndla på Toorp köpceentrum. Handelsommrådet locckar besökare både från 
närommrådet ochh mer långväga ifråån. De driivmedel soom tankaas i kommuunen 
räknass in i kommmunens ennergianväändning ooch dennaa ökar därmed. 
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Uddevvalla kommmun har gganska få energikräävande inndustrier, vvilket visarr sig 
som enn lägre ennergianväändning pper invånaare jämfört med ett nationellt 
genommsnitt. Udddevalla haar däremoot en stor handelsseektor och är en 
utbildnningstät koommun. 

Energiefffektiviseringgsprogram kkommunala oorganisationnen 

Åtgärdder för att skärpa energieffekktiviseringskrav vid nybyggnaation och 
ombygggnation där kommmunen haar rådighet är viktigaa på grunnd av 
byggnnaders lånnga livslänngd och aatt intervallen mellan renoverringar är ddrygt 
40 år. SSka de lånngsiktiga mmålen till 2020 och 2050 nås så måstee arbetet 
påbörjjas nu.  Uttbildnings-- och inforrmationsinnsatser likssom incitaament för 
brukarrna är viktiga för attt förstärkaa de bygggtekniska ååtgärdernna. För 
transpoorterna gäller det aatt minimeera antaleet transpoorter och aatt ställa kkrav på 
de somm måste uutföras. Ävven för traansporternna så kan dessa åtggärder 
förstärkas genomm utbildniing och ggenom attt införa inccitament fför personnalen. 

Inom bbåde byggnads- occh transpoortsektornn finns ett behov avv att 
kvaliteetssäkra staatistiken som löpannde samlaas in eller idag saknas för att kunna 
göra riktiga beddömningaar och slutssatser omm hur arbetet fortskriider. När 
energiplanen skkrivs är bl.aa. en drifttteknikeruttbildning ggenomförrd för 
kommunala orgganisationens fastigghetsskötaare och drriftteknikerr. 

Energieeffektiviseeringsproggrammet fför den koommunalaa organisaationen avslutas 
2014 ooch revideeras därefter för att anpassa organisattionen till kommandde 
krav i EEU-direktivv. 

Andel föörnybar enerrgi Uddevallaa 

Andeleen förnybar energi som anväändes totaalt i Uddevalla geoografiska 
kommun var 28 % år 20100 enligt staatistiska ceentralbyråån om maan räknar om 
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fjärrvärme och eel i förnybbara andeelar. Totaltt hade 4877 209 MWWh förnybaart 
ursprunng av de 1 720 137 MWh somm använddes i olika sektorer. 
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Källa: Staatistiska centrralbyrån 

Transporterna drar genomm sin totala dominaans av fossila drivmedel ner 
andeleen förnybaar energi i kommunnen. Den ssektor somm lyckats bbäst medd att 
anpassa sig till dden förnybbara enerrgin är bostadssektoorn som tootalt sett hhar 57 
% förnyybar enerrgi. Där gjoordes tidiggt insatserr för att koonvertera från olja. 

Tar maan hänsynn till lokal eenergiprodduktion avv el, biogaas och bioobränsle ssom 
inte med autommatik kan ssägas anvvändas i UUddevallaa och inte heler 
rapporrteras in såå är andeelen högree 33 %. Deen lokalt tiillförda förrnybara eenergin 
är viktig att öka. 

Graden aav självförsöörjning I Udddevalla 

Gradeen av självvförsörjningg i Uddevvalla kommmun kan bbedömas utifrån deen 
vattennkraft som produceras inom kkommuneen (i genoomsnitt 6 113 MWh) samt 
den el och värmme som prroducerass på Lillesjjö utifrån lokalt omhhändertagget 
materiial och avvfall.  Brännbart avffall bidrar till produkktion av el och värmme på 
Lillesjövverket och energimmängden kan uppsskattas till 45 730 MWWh*, bortrräknat 
förlusteer i omvanndlingsproocessernaa så återstår sedan 42300 MWWh ungefäär. 
Utöverr detta så bidrar Udddevalla mmed bioloogiskt avfaall motsvarande 1 0000 
MWh rrötgas ytteerligare. ((Potential föör biobränsleeproduktionn i Uddevallla kommun,, Jenny 
Lindqvisst examensaarbete 20077). 

Solel ooch vindel producerad inom kommunen utgör oockså en självförsörjning 
liksom producerrad mänggd solvärmme som doock är välldigt svår att bedömma 
utan een noggraann manuell kartlägggning. Påå Stadshusset finns een 
försökssanläggning för Solel som prooduceradde 11 MWh, 2012. VVindkraft i 
Uddevvalla kommmun berääknas kunnna produccera 102 6600 MWh,, 2012 med de 
verk soom är i drifft när eneergiplanenn skrivs. 
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Det är svårt att bedöma uttag av ved och flis som görs av enskilda som också 
bidrar till lokal självförsörjning. I kommunala organisationens skogar görs 
årligen uttag av biobränsle motsvarande cirka 1 000 MWh och övrigt uttag i 
geografiska kommunen kan uppskattas till mellan 2-3 000 MWh. Vid 
Skansverket i Uddevalla produceras därutöver cirka 4 000 MWh Biogas genom 
rötning av avloppsslam. 

Energikälla MWh 
Vattenkraft 6 113 
Brännbart 
hushållsavfall/Lillesjö  

42 300 

Rötningsbart 
hushållsavfall 

1 000 

Solel 11 
Vindel 102 600 
Biobränsle uttag 
organisationen. 

1 000 

Biobränsle uttag 
geografisk kommun. 

2 500 

Biogas Skansverket 4 000 
Totalt 159 524 

Sammanräknat hamnar vi på en självförsörjningsgrad på cirka 9 % i Uddevalla 
kommun om man jämför med de 1720 137 MWh som användes 2010. 

Detta kan jämföras med den ökning som bedöms sannolik i examensarbetet 
”potential för biobränsleproduktion i Uddevalla kommun” som gjordes av 
Jenny Lindqvist 2007. Där det bedöms att skogsbrukets potential till ökning är 
mellan 4-15 GWh/år.  

Jordbruket i form av ökad produktion av energigrödor kan öka med 33 
GWh/år. Vindproduktionen kan öka ytterligare 164 400 MWh på relativt kort 
sikt om alla ansökningar och tillståndsärenden som prövas när energiplanen 
skrivs beviljas. Potentialen för solenergi är mycket lågt utnyttjad i dagsläget. 
*Uddevalla energi, Fredrik Jostby 

Fördjupning elanvändning Uddevalla kommun 

Den största andelen av tillförd el till kommunen användes i bostadssektorn. 
Det beror på att det används mycket el i hushållen men också för att 
eluppvärmningen är omfattande i småhusen och helt dominerande i 
fritidshusen. Ofta sker uppvärmningen med värmepumpar som drivs med el. 

13 



 
 

 

	 	 	

  

 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     

   

 

 

 

Elanvändning per sektor i Uddevalla kommun 

Jord‐, skogsbruk och fiske 

Industri och byggsektor 

Offentlig verksamhet 

Transportsektor 

Övriga tjänster 

Bostadssektorn 

Bostad‐	och service sektorn 
Energianvändningen i sektorn domineras av energi för uppvärmning och 
varmvatten i bostäder och lokaler. Sektorn innefattar förutom byggnader 
även övrig service som byggsektor, gatu- och vägbelysning, avlopps- och 
reningsverk, el- och vattenverk samt jord- och skogsbruksnäringar. Sektorn 
stod 2011 för 38 % av Sveriges totala energianvändning och är en viktig sektor 
för arbetet med energieffektivisering. 

Kraven på nya och befintliga byggnader kommer successivt att skärpas. 
Energideklarationer ska enligt beslut 2006 göras för alla byggnader som 
upplåts med nyttjanderätt och för offentliga lokaler. För övriga byggnader 
gäller energideklaration vid nybyggnation eller vid försäljning. Lag (2006:985) 

Foto: K. Petrone 

Elanvändningen inom sektorn har varit ungefär den samma senaste 10 åren. 
Inom lokalerna står belysning och fläktar för en stor del av användningen 
medan det för hushållen är belysningen som dominerar följt av kyl och frys 
och därefter underhållnings-elektronik. 
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Fördjuppning småhus och flerbostadshus 

I småhhus är elväärme vanliigast ellerr el i kombbination mmed någott annat exx. 
biobräänsle. I flerrbostadshus är fjärrvvärme vanligast omm möjligheeten att 
använnda fjärrväärme finnss. 

I kontoors- och afffärslokaleer samt offentliga lookaler är fjärrvärmee också 
vanligaast (68 %) följt av ell eller värmmepumpaar och en mindre aandel 
biobräänslen ochh gas. 

Källaa: Statistiska ccentralbyrån 
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Bostadss‐	och serviicesektorn i Uddevallaa kommun 

Uddevvalla har föörändratss dramatisskt mångaa gånger under sin 
femhundraårigaa tillvaro. EEfter flera stadsbränder medd förödandde 
konsekkvenser koom en ny byggnaddsordning år 1806. DDet skulle bbyggas sttenhus 
vid de stora gattorna och vid hamnngatorna. Båtbygggandets koonjunktureer 
avspegglade sig tydligt näär staden vväxer framm med femtiotaletss punkthuss i 
gröna parker till 70-talets miljonproogram ochh 80-taletss småhusoområden. Den 
spriddaa bosättnningen på landsbyggden har öökat liksomm åretrunttboende i 
fritidshusen från 50- och 660-talen. 
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Flerbosstadshuseen i Uddevvalla anväände totaalt 162 8988 MWh år 22011. Cirkka 67 % 
av dennna energgi är förnyybar. Den höga anddelen beror på att 
flerbosstadshusen i väldigtt hög gradd är ansluutna till fjärrvärme soom till 73 %% 
beräknnas som föörnybart. Enbart 2332 MWh olja använddes och eelenergin sstod 
för 32 5559 MWh.. 

I småhhusen* anvvändes tootalt 230 2230 MWh, 2011 och av detta utgörs nuumera 
en förssvinnandee liten del av olja (1 225 MWhh). Däremmot så är eelanvändnningen 
myckeet hög 1355 839 MWhh. Det anvvänds bioobränslen motsvaraande 72 6332 
MWh ooch 20 5355 MWh fjäärrvärme. Totalt så kkommer sektorn uppp i cirka 550 % 
andel förnybar eenergi. 

Anlednningen till att småhusen inte hamnar hhögre berror på att så stor anndel 
utgörs av el somm bara till 23 % är föörnybar i een nordisk el mix, vilket är dett som 
köps ooch säljs på Nord poool. 

Småhus i Uddeevalla 
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*I fritidshusen användes el motsvarande 26 134 MWh år 2011 och av detta 
kan då 23 % beräknas vara förnybart. Fritidshusen ingår inte i ovanstående 
statistik för småhus utan redovisas enbart som använd energimängd. 

Idrottsanläggningar 

I den offentliga verksamheten i Uddevalla kommun användes 2011, 116 512 
MWh energi. I den offentliga verksamheten ingår den kommunala 
organisationen och därigenom byggnader avsedda för idrott, mässor m.m. 
Detta är anläggningar som ofta kräver mycket energi. Andelen förnybar 
energi som användes i den offentliga verksamheten där kommunala 
verksamheten bl.a. ingår var cirka 44 % år 2011. 

Agnebergshallen är Uddevallas största inomhusarena för idrott, mässor och 
kulturarrangemang. Rimnersvallen och Skarsjövallen är kommunens största 
publikarenor. Rimnershallen är en ny verksamhet med plats för bland annat 
friidrott och föreningsverksamhet. Dessutom finns det andra sport- och 
idrottshallar och fält som används av skolor, föreningar och privata. 
Bowlinghallen renoverades 2006 och en boulehall öppnades under 2007. 
Walkesborgsbadet är kommunens simhall men planering sker för ett nytt 
badhus. 

Bygdegårdar 

På landsbygden sköts de gemensamma platserna ofta av föreningar eller 
andra typer av sammanslutningar som ser till att det finns någonstans att vara 
när man behöver en större lokal. Bygdegårdar finns i Lane-Ryr, Bokenäs och 
Forshälla, hembygdsgård i Dragsmark, Bygdens Hus i Skredsvik, Folkets Hus på 
Smedseröd och Jaktstugan i Rotviksbro. Här samlas man till vägmöte, 
studiecirklar, fester m.m. Energikostnader är ofta en stor del av föreningars 
budget och möjligheten att investera i alternativt värmesystem ofta litet. 

Transportsektorn 
Inrikestransporterna (vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart) står för ungefär 25 
% av Sveriges totala energianvändning eller 90 TWh (2011) och sektorn är helt 
beroende av oljeprodukter främst bensin och diesel. 43 % av de totala 
koldioxidutsläppen i landet kan kopplas till transportsektorn och den är därför 
mycket viktig för vår klimatpåverkan. Det svenska transportsystemet hänger 
fysiskt samman med grannländernas. Ofta används mer än ett lands 
transportsystem vid en godstransport, eller en resa, från dörr till dörr. 
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Vägtraafiken stårr för 94 % aav transpoorternas eenergianvvändning ooch 
privatbbilismen föör en betyydande del av dettta. Långvääga bilressor har ökat 
medann långvägga järnväggs- och flyygresor minskar. Näär det gäller korta reesor 
skeddee dessa tilll 77 % meed bil eller motorcykkel, 17 % kkollektivt ooch restenn stod 
gång- cykel ochh mopedttrafik för. EEnligt SIKAA: s* rappoort ”Prognnos för 
personntransportter 2020”, beräknass det totala personttransportaarbetet ökka 
med 227 % och ddet totala godstrannsportarbeetet öka mmed 21 % för jämfört med 
år 2001. Det är ddärför vässentligt attt transporrterna görrs mer hålllbara. 

Planerinng av transpoorter för minnskat energibbehov 

Transportinfrastrukturen krräver ockskså stora mmarkytor. MMånga koommuner 
använnder sig i siin trafikplaanering avv en trafikkhierarki soom beskrivver hur dee olika 
transpoortalternaativen ska prioriteraas i transpoortplanerinngen i tättorter. 

Sverigee har en hhög andel miljöforddon men ddessa utgöörs i hög ggrad av 
dieselbbilar och mmajoriteteen av bilföörsäljningaarna är forrtfarande icke- miljöbilar. 
Det är sedan nåågra år tillbaka tillåttet att efterkonverttera befinttliga benssinbilar 
till etannol- eller ggasdrift med bibehållna garaantier. Bilaar kan ockkså konveerteras 
till eldrrift. 
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Mellan 2011 och 2012 ökade användningen av biodrivmedel med 17 %.  De 
främsta biodrivmedlen är biodiesel, etanol och biogas.  Andelen 
biodrivmedel i vägtrafiken uppgick under 2012 till 7 TWh vilket motsvarar 8,1 %. 
Biodiesel ökar mest och därefter biogasen medan etanolen minskar. I EU:s 
förnybarhetsdirektiv finns bindande mål om 10 % förnybar energi i 
transportsektorn 2020. 

Vattentrafik 

Sjötransportsystemet kan delas upp i tre delar: sjöfarten, hamnväsendet och 
farledssystemet. Det finns drygt 50 allmänna hamnar och ett antal privata 
industrihamnar längst den svenska kusten. Genom dessa hamnar passerar 
över 90 % av den svenska utrikeshandeln.  

Kollektivtrafik 

Av resandet inom Sverige på väg, järnväg och sjö så står kollektivtrafiken för 
18 % av alla personkilometer. Jämfört med 1950 så är detta en rejäl minskning 
eftersom kollektivtrafiken då stod för 50 %. Anledningen till att kollektivtrafikens 
andel minskat är att det totala resandet blivit 6 ggr större utan att 
kollektivtrafiken växt i samma omfattning. 

Gång‐ och cykeltrafik 

Enligt en utrednings som gjorts av Trafikverket 2012 så utgör cykeltrafiken 
mellan 7 och 10 % av det totala antalet personresor som görs i Sverige och ca 
2 % av andelen resor per personkilometer. Det finns idag inga uppgifter om 
hur stor del gångtrafiken utgör. 

Järnvägstrafik 

Järnvägen står för 25 % av de svenska godstransporterna. Järnvägsnätet är 
känsligt då standardisering är viktigt och planering ofta måste ske 
gränsöverskridande. Stora delar av det gods som exporteras från Sverige 
kommer från de mellersta och norra delarna av Sverige. Att transportera gods 
med järnväg ner till västkusten, för vidare transport med fartyg, är ur 
ekonomisk och miljömässig synpunkt bättre än att fartyg transporterar gods 
runt Sverige eller att vägnätet belastas. 
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Vägtrafik 

Vägtraafikens utssläpp påvverkar klimmatet, bidrrar till övergödning,, försurning och 
bildninng av marrknära ozoon. Bilarnaas avgaseer, buller och slitageepartiklar har 
stora hhälsoeffekkter. Trafikeen tar ockkså naturrresurser occh utrymmme i ansprråk. 
Utveckklingen inoom transpportområddet har enn avgörannde betyddelse för 
möjlighheten att nå flera aav miljökvaalitetsmålen. I Sveriige är tre fjärdedelar av 
hushållen bilägaare. Vart ffjärde hushåll har mmer än en bil. 

Bilresandet fortsatte att mminska undder 2011, den genoomsnittligaa körsträckan 
med bbil per persson i riket var 645 mmil. Det är ungefär ppå sammaa nivå somm 1999. 
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2011 trrädde EU:s nya hållbarhetskrriterier i kraaft vilket ställer succcessivt ökaade 
krav påå biobrännslen och biodrivmeedel. För åår 2020 haar EU satt eett preliminärt 
mål för nya perssonbilars ggenomsnittliga kolddioxidutslääpp på 955 gram peer km 
mot dee 130 somm gällde år 2012. Omm växthusseffekten ska kunnaa bromsass så 
måste detta måål enligt orrg. Grönaa bilister upppfyllas occh helst ööverträffass. 

Miljöbilsdefinitionen föränndrades dden 1 januari 2013. DDefinitioneen utgår ffrån en 
bil av ggenomsniittlig europpeisk tjänsstevikt vilkket är 1 3771 kg. Utslääppen fråån en 
sådan bil får vara högst 995 gram koldioxid/kkm för att definierass som miljööbil. 
Tyngree bilar får een högre gräns ochh lägre billar en lägre. Bilar soom drivs aav 
etanoll eller forddonsgas fåår också slläppa ut mmer, högsst 150 gramm koldioxxid/km. 

Transporterna i Uddevalla koommun 

Transportsektornn i Uddevaalla använnde år 2011, 684 2889 energi ooch de foossila 
drivmeedlen är hhelt dominnerande soom energgikälla. Enddast 5,5 %% kan berääknas 
som föörnybar ennergi. Detta utgörs av förnybbara energgikällor soom etanol och 
RME fraamförallt samt en vviss del bioogas. 
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Transportsektorns energianvändning i Uddevalla 

Bensin och Diesel 

Förnybara flytande drivmedel 

El 

Källa: Statistiska centralbyrån 

Vägtrafik i Uddevalla kommun 

Antal miljöbilar i den geografiska kommunen var vid slutet av 2011 enligt 
trafikanalys 2 955 st. Det innebär att 11,6 % av fordonen betraktades som 
miljöbilar enligt den då gällande definitionen av miljöfordon. Av detta var 
största delen 1207 st. etanol eller etanolhybrider, 150 av dem var gasbilar. Det 
fanns 59 elhybrider/laddhybrider och 2 st. rena elbilar. Men den allra största 
delen var fordon som är miljöklassade för att de är snåla med energi även om 
de drivs med ett fossilt drivmedel. 

Trafikflöden i Uddevalla 

Det finns enligt Tekniska kontoret i Uddevalla 2 utredningar kopplade till 
särskilda trafikflöden i centrala Uddevalla: Västerlånggatan – mellan 
Lagerbergsgatan och Strömstadsvägen – ca 11 000 fordon varav 7 % tung 
trafik, medelhastighet 40 km/h och Lagerbergsgatan – mellan Norra 
Drottninggatan och Kålgårdsgatan – ca 6 500 fordon varav ca 2 % tung trafik, 
medelhastighet 32 km/h. 

Järnvägstrafik i Uddevalla kommun 

Bohusbanan är viktig för infrastrukturen i Västra Sverige. Tätare tågtrafik 
mellan Uddevalla och Göteborg kan göra det göra det attraktivare att åka 
tåg istället för personbil. För detta behövs dock en ny mötesplats vid Grohed. 
En utveckling av järnvägsnätet kan även medföra att mer gods transporteras 
på spår. För detta behövs en uppgradering av järnvägsspåret från Öxnered 
till Uddevalla och dubbelspår. En förutsättning för Uddevallas näringslivs- samt 
hamnensutveckling är att spåren också uppgraderas till STAX 25 och lastprofil 
C.* 

I dagsläget går i stort sett allt järnvägsgods som skall till Uddevalla först till 
Göteborg och omrangeras för vidare transport på Bohusbanan eller 
Norge/Vänerbanan till Uddevalla. 
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Uddevalla skulle kunna bli den närmaste västkusthamnen för godstrafik till och 
från mellersta och norra Sverige men för det krävs uppgradering. Detta skulle 
också vara en regional fördel då det medför en mindre belastning på den 
hårt trafikerade stambanan och rangerbangårdarna i Göteborg. 

I dagsläget finns inget tågstopp vi det stora handelscentrat Torp, vilket skulle 
kunna bidra både till godsleveranser till verksamheterna i området och 
persontrafik för att avlasta den hårt belastade vägtrafiken i knutpunkten. 

*Stax anger den största tillåtna axellast som järnvägsanläggningen är dimensionerad för. Den 
vanligaste axellasten är 22,5 ton men en uppgradering av järnvägsnätet till 25 respektive 30 
ton pågår. 

Lastprofilen anger det lastutrymme som medges för lastade vagnar. Den vanligaste 
lastprofilen är A men en anpassning av järnvägsnätet till lastprofil C pågår i Sverige.  

Vattentrafik Uddevalla kommun 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som 
riksintresse för sjöfart. Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter 
i Västsverige. Hamnterminalen är en viktig länk i transportkedjan av varor och 
gods och har flera tågtransporter till och från hamnen varje dag. Hamnen 
ligger även nära E6 där lastbilstransporter är mycket frekventa. 
Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn.  Uddevalla hamn 
hanterar huvudsakligen bulkprodukter, styckegods och skogsprodukter. Det 
finns planer på att utveckla en inlandsterminal för omlastning som är 
förbunden med hamnen. 

Annan vattentrafik 

Det finns också två färjelinjer som utgår från Uddevalla kommun: 
Gullmarsleden mellan Finnsbo och Skår och Ängöleden mellan Fruvik och 
Ängön. Båda färjelinjer trafikeras med färjor som drivs med miljödiesel K1 (med 
inblandning av FAME). 2011 var antalet turer i Gullmarsleden 20 160 st och 
antal turer i Ängöleden 14 048 st. 

År 2014 kommer färjan Gullmarn att ersättas av en 80-bilsfärja. Därmed utökar 
man kapaciteten med 20 bilar/tur.  

På sommaren finns de så kallade ”Vita båtarna”, M/S Sunningen, M/S 
Gustafsberg och M/S Byfjorden som kör trafik utmed Byfjorden till kommunens 
badstränder och andra besöksmål i Bohuslän. De bedriver både reguljär trafik 
och chartertrafik.  Total drifttid 2011 för Sunningen var 920 h, Gustafsberg 780 
h och Byfjorden 675 h. Dessa tre skärgårdsbåtar drivs med diesel. 
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Gång och cykeltrafikk i Uddevallaa kommun 

Utveckkling av gång- och cykelväggar i kommmunen är viktig. Kommmunen 
planerrar för utveeckling avv gång occh cykelväägar vid dde vägar som kommunen 
ansvarrar för ochh trafikverrket i sin tuur planeraar och anssvarar för ccykelvägar i sitt 
vägnäät. Vid nyeexploatering är det exploatöören som aansvarar fför att görra 
gång- och cykeelvägar. NNär kommunen vill uutveckla ggång och cykelväggarna i 
kommunen gäller det därför att hittta samförståndslössningar med trafikverket 
och anndra aktöörer. 

Cykelvvägarna runtom Udddevalla äär väl utbrredda i dee flesta rikktningar inn mot 
centruum. De strääcker sig några mil ut från ceentrum. DDet finns cyykelväg nner till 
Ljungskkile och hela vägen upp till SStrömstadd. En cykelplan finnss antogs 22014. 

Kollektivvtrafik i Udddevalla kommmun 

Målet som Västrra Götalaandsregionnen satt uupp för kollektivtrafiken inom 
energiområdet är att traffiken 20255 ska förbrruka 255 mmindre eneergi per 
personnkm jämföört med 20010. Kollekktivtrafiken i Uddevalla omfaattar 
Bohusbbanan occh Älvsborrgsbanan samt bussar i regioonal- och llokaltrafikk och 
stadstrrafik. Expreessbussysttemet i Boohuslän ärr uppbygggd med Toorp som 
knutpuunkt. Bussaar kommeer från norrr, söder, ööster och väster förr att mötas vid 
Torp-teerminalen. Järnväggs/busstatiionen i Udddevalla samt Ljunggskile statiion är 
också viktiga knnutpunkter i kommuunen. 

Det är viktigt attt kontinueerligt anpaassa och uutveckla kkollektivtraafiken somm ett 
alternaativ till denn egna bilen. Redaan i planerringsstadieet av nya 
bostaddsområdeen behöveer hänsyn tas till behovet av kollektivtrrafik för dee 
boendde. En ny LLinjenätsööversyn i sttadstrafikeen har genomförts tillsammaans 
med VVästtrafik ooch Trivecctor. Syftett med öveersynen är att det nnya nätet ska bli 
enklaree och meer attraktivvt och ge ett ökat resande. BBehov av 
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motorvvägshållplatser för bussar occh pendelparkeringar vid hålllplatser bör 
studeraas vidare.. 

Kollekttivtrafiken till omvanndlingsommråden occh tät bebbyggelse uutanför dee två 
största tätorterna är en uttmaning fför att därr minska bberoendett av bilen. Dessa 
områdden är intee alltid optimala förr buss- och tåglinjettrafik då dde ofta liggger 
längs ffjorden occh kustremmsan.   

Flygtrafiik i Uddevalla kommun 

Inom UUddevallaa kommunn finns två mindre flyygplatser, Backamo och Bången. 
Trollhättan-Väneersborgs flygplats nnår man innom en drryg halvtimmme från 
Uddevvalla. 

Näringgslivssekttorn 
Industrrisektorns aanvändniing av eneergi minskkar och stood 2011 föör cirka 366 % av 
Sverigees totala eenergianvvändning.. Inom inddustrin anvvänds frammförallt el och 
biobräänslen medan de foossila brännslena står för ungeefär 1/5 i foorm av 
oljeproodukter, kol, koks occh naturggas. Fjärrväärmen ståår för en mmycket liteen del 
av denn energi som använnds i indusstrin. 

Enligt mmiljöbalkeens hushålllningsregller ska allaa som beddriver en vverksamhet eller 
vidtar en åtgärdd hushållaa med råvvaror och energi samt utnyttja möjligheterna 
till återranvändnning och ååtervinningg. I första hand ska förnybaraa energikällor 
använndas. Jordbrukssektoorn öppnaar möjlighheten till lookal produuktion av 
biobräänslen sammt förnybaar energi ffrån vindkkraft. 

Fördjupnning sysselsäättning i miljjöföretag 

Miljöteeknik och aandra miljötjänster är en snaabbt växande markknad där 
Sverigee inom visssa områdden har enn framgånngsrik marrknadspossition. Anttal 
sysselsaatta i miljööföretag kkan ge enn bild av hhur viktig sektorn förr en kommmun 
och huur den kann utvecklaas. Sysselsäättningenn i miljöföreetag i Sveerige har öökat 
från 611 000 till 699 000 personer melllan åren 22003 till 2009 
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Definition miljöföretag 

Enligt definitionen erbjuder ett miljöföretag en vara eller en tjänst som 
antingen förbättrar miljön eller bidrar till att minska miljöpåverkan jämfört 
med konventionell teknik. Exempel på detta är att mäta och reducera 
luftutsläpp, hantera avloppsvatten, avfall, förorenade områden, 
vattenrening, materialåtervinning, bullerreduktion, miljöövervakning, 
naturvård, resurseffektivisering, hållbart lantbruk, skogsbruk och fiske, 
ekoturism och förnybar energi. 

Näringslivssektorn i Uddevalla kommun 

Uddevalla kommun har sedan slutet av 1990 talet haft en ständig nettoökning 
av företag, antalet nystarter varierar mellan 270 -350 vilket ger en netto 
ökning mellan 100- 180 företag per år. Befolkningen har under samma tid ökat 
med mer än 3 000 invånare. 

Kommunens totala antal företag är 4 822 som har sitt säte/huvudkontor i 
Uddevalla. (febr 2014, källa UC). Det finns drygt 24 000 arbetstillfällen i 
kommunen. Det största privata företaget är idag IKEA med 200 anställda och 
Kynningsrud med ca 160 anställda. Efter vård och omsorg så är de största 
branscherna Handel, utbildning, bygg, företagstjänster samt tillverkning och 
utvinning. 

I kommunen är det småföretag som domminerar med upp till 9 anställda, i EU-
termer är det microföretag.  Detaljhandel är en viktig näring i Uddevalla 
kommun och sysselsätter ca 1 900 personer. Det finns 3 större 
handelsområden Uddevalla centrum, Ljungskile centrum och Torp. 

Andelen förnybar energi inom Övriga tjänster är 36 %. El dominerar 
energianvändningen medan uppvärmningen i hög grad sker med fjärrvärme. 

Inom sektorn industri och byggverksamhet är andelen förnybar energi 
ungefär densamma 35,5 %. 

Näringslivets miljöeffektivitet kan mätas i växthusgasintensitet. Det kommer bli 
lönsamt för företag att ligga i framkant p.g.a. ett ökat fokus på varor och 
tjänsters miljökostnader. I Uddevalla erbjuds näringslivet sedan en tid tillbaka 
miljödiplomeringskurser för att stärka det lokala näringslivets miljöeffektivitet 
och därigenom i förlängningen dess konkurrenskraft. Det finns en stor 
potential att spara energi i många verksamheter och där kan energi- och 
klimatrådgivningen ge råd och information. 
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Energirrådgivningen informmerar ockkså företag med höög energiaanvändning om 
möjlighheten att få energikartläggnningschecckar. Kartlääggningeen utförs av 
konsultter men mmed ekonomiskt biddrag i formm av en energikartlääggningscheck. 
Rådgivvningen innriktar sig mer till dee små föreetagen efttersom dee sällan haar 
möjlighhet att haa en anstäälld som fookuserar ppå energiffrågorna ooch bidrar med 
den kuunskapen. I de småå företageen fokuserrar man offta helt påå sin 
kärnveerksamhett och behhöver mer rådgivninngsinsatseerna för attt se 
möjlighheterna aatt spara. 

Inom kkommuneen finns cirrka 425 jorrdbruksförretag (20005). De fleesta med aarealer 
under 20 hektarr. 30 % av dessa erhhöll 2004 mmiljöstöd för ekologgisk odling. Det 
fanns ((2004)  unngefär 1300 gårdar mmed nötdjjur, 13 svinnfarmar vaarav 5 st. sstora 
med ööver 200 ddjur. 

Det fanns ocksåå 240 hästhållande gårdar i kkommuneen och 2 sttörre 
fjäderffäanläggnningar. Måånga jorddbruk kan vara beräättigade aatt ansökaa om 
energikartläggnningschecckar. 

Andeleen förnybar energi i sektorn jjord- skogs och fiskeebruk är 14 % och bberor 
på en hög dieseelanvändning 

Besöksnnäring 

Uddevvalla kommmun har mmånga gooda förutssättningarr för ett rikkt fritidsliv ooch en 
hållbar besöksnäring. Vidd sidan av landsbyggden så uttgör centrrum och fflera 
mindree tätorter viktiga beesöksnärinngar i kommmunen soom bidrarr till att stäärka 
kommunens attraktionskraft och uttveckling.. I energipplansammmanhang äär 
tillgängglighet till dessa beesöksnäringar en vikktig fråga och hur 
transpoortinfrastruukturen planeras föör att undvvika ökande biltrafiik. 

Utbildning 

Uddevvalla är enn aktiv skoolstad medd närmaree 6 000 eleever inomm grundskoolan. 
Idag finns 16 gruundskolor i kommunnens regi och 6 fristående skkolor. 
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Kommmunen drivver en storr gymnasieeskola meed fler än 20 prograam i fem sskolhus 
och deet finns fyrra privata gymnasieeskolor. AAv de ca 33 900 gymmnasieelevverna 
kommer drygt 1 800 från andra kommmuner. Vuxenutbbildningenn har ett bbrett 
utbud av kurser och utbildningar mmed ca 11100 studerrande.  I kkommuneen finns 
också Ljungskilee Folkhögsskola. 

Energiiproduktiion och pootential 

Fjärrvvärme 
Under 2011 svarrade fjärrvvärme för 56 % av dden totalaa energiannvändninggen i 
bostädder och lookaler.  0,889 TWh fjäärrvärmebaserad kyyla levererrades ockkså 
detta åår. 

Fjärrväärmens förrdelar är ddess flexibbilitet och förmåga att använnda olika 
bränsleen. Andelen avfall har ökat ddet senasste decenniet på grrund av lååga 
priser ppå avfall ooch styrmedel för aatt minska deponerring. 

Förlusteerna i fjärrrvärmesysstemen mminskar på grund avv förbättraad teknik ooch en 
högre utnyttjanddegrad. 

Under 2006 träddde en ny lag i kraftt om ursprrungsgaraantier. Denn innebärr att 
den soom levererar el och fjärrvärmme genomm högeffekktiv kraftväärme eller 
förnybara energgikällor kaan få en urrsprungsggaranti från Svenskaa Kraftnät som 
sedan kan anväändas i marknadsfööringssyftee 
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Fördjupnning fjärrkyla 

Fjärrkyla användds främst ii affärs occh kontorslokaler occh för kylnning av 
industrriprocesseer. Det vannligaste säättet är attt utnyttja kallt botteenvatten direkt 
från haavet eller från en sjöö sk. frikylaa. Det går också attt placeraa värmedrrivna 
kylmasskiner i fasstigheter i det fallett används sk. Absorptionsteknnik och 
kylmasskinerna fåår sin driveenergi från fjärrvärmmenätet. Ny sorptivv teknik soom 
använnds för att kyla medd fjärrvärmme som driivenergi hhar visat sigg betydliggt 
effektivvare och behöver endast 200 % av eneergin som krävs meed 
absorpptionsteknnik. 

Fjärrväärme i Uddeevalla kommmun 

Uddevvalla Energgi AB är Uddevalla kommunss bolag föör produkttion och 
distribuution av fjärrvärme och elkraaft. Uddevvalla Energgi levereraar fjärrvärme i 
Uddevvalla tätorrt och svarar för elnnäten i kommmunens större tättorter, i 
huvuddelen av geografisska kommmunen sammt även i ddelar av LLilla Edets och 
Trollhättans kommmuner. UUddevalla Energis verksamheet medför en låg 
miljöpååverkan. DDen bidraar istället tiill att förbättra den yttre miljöön i kommmunen. 
Specieellt övergåången till ffjärrvärmee i större ddelen av UUddevallaa tätort är den 
enskilt största åttgärden föör att förbbättra närmmiljön i staaden. Seddan börjann av år 
2001 äär Uddevaalla Energis produktiion av fjärrrvärme mmiljöcertifieerad. 

Biomaassa 
En prognos från ”Kommissionen moot oljeberroende” vvisar att Bioobränslenn kan 
stå för 154 TWh åår 2020, 228 TWh årr 2050. Eneergimyndigheten, JJordbruksvverket, 
Skogssstyrelsen, LLRF, SVEBIO, SLU occh skogsinddustriernaa bedömeer också aatt 
Sverigees biobrännslepotenntial kan ööka myckeet, om 50 år kan anndelen vara 
dubbeelt så stor ssom idag men betoonar att mmarknadeen kommeer ha stort 
inflytannde på uttvecklingeen. 

Använndningen av bioeneergi och toorv uppgiick 2011 tiill 132 TWhh. 
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Biomassa i Uddevalla kommun 

Totalt användes kring 193 840 MWh biobaserad energi i Uddevalla kommun 
2010. I siffran ingår trädbränslen, åkergrödor och flytande och gasformiga 
drivmedel men däremot inte eget uttag av ved för husbehov. Biobaserade 
energikällor, (biobränslen och biodrivmedel) utgör därmed cirka 11 % av den 
totala energianvändningen. I beräkningen ingår inte brännbart hushållsavfall 
och torv då torv återväxer långsamt. 

I Uddevalla kommun understiger produktionen av biobränslen konsumtionen. 
Det som produceras lokalt används främst utanför kommungränserna. 
Kommunen täcks av drygt 29 000 hektar skog. De närmaste åren är det 
aktuellt med trädbränsleuttag p.g.a. att en stor del av skogen har uppnått 
lägsta ålder för avverkning. 

Det finns drygt 8 200 hektar åkermark och 900 hektar betesmark och 
slåtteräng i kommunen. Det som odlas är främst Baljväxter till foder och vall, 
spannmål, potatis och oljeväxter samt övrigt ospecificerat av marken står 1 
139 hektar i träda. 

Vindkraft 
2012 producerades 4 TWh el från vindkraft i Sverige. Förutsättningarna är 
väldigt goda för vindkraft på många ställen och regeringen har fastställt att 
kraftfulla satsningar på vindkraften behövs. Riksdagen beslutade i juni 2009 att 
fastställa en nationell planeringsram för vindkraft till motsvarande en 
produktionskapacitet på 30 TWh, varav 20 TWh på land, till år 2020. I slutet av 
år 2010 fanns det 1655 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt 
på 2019 MW. Vindkraftverkens tekniska utveckling gör att de nu kan 
producera större mängder energi än tidigare och den ökande navhöjden på 
verken gör att fler platser nu är intressanta  

Den nya planeringsramen för vindkraft innebär för Västra Götaland ett 
regionalt planeringsmål om ca 5 TWh år 2020, vilket motsvarar elproduktion 
från 800 vindkraftverk med en genomsnittlig effekt på 2,5 MW. I slutet av år 
2010 fanns det 364 vindkraftverk i Västra Götaland med en total installerad 
effekt på 391 MW. Under 2010 genererade vindkraften i Västra Götaland 582 
GWh el. 
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Vindkraft i Uddevalla kommun 

Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk är ett tematiskt tillägg till Uddevalla 
kommuns översiktsplan. Syftet med riktlinjerna är att de ska utgöra ett 
underlag för hur vindkraftverk bör etableras i Uddevalla kommun. Uddevalla 
kommun har tagit fram en kommunomfattande landskapsanalys som stöd för 
sin översiktliga planering. Utgångspunkten är att vindkraftsetableringar endast 
kommer att tillstyrkas inom de områden som pekas ut som lämpliga för 
vindkraft i landskapsanalysen. 

Planen och landskapsanalysen avser endast medelstora och stora 
anläggningar, inte miniverk och gårdsverk. Landskapsanalysen utgör ett 
komplement till Uddevalla kommuns vindkraftsplan som är under 
framtagande. 

Befintliga verk 13 st 

 4 st.  2 MW, 1 st. 0,8 MW, 8 st. 2,3 MW 

Ytterligare 9 verk har fått tillstånd eller bygglov men är ännu inte uppförda.  

Biogas 

I Sverige produceras biogas motsvarande nära 1,5 TWh. Nästan hälften 
uppgraderades till biogas som drivmedel i fordon. Biogas är en viktig del i 
samhällets omställning från fossila till förnyelsebara bränslen och eliminerar ett 
avfallsproblem samtidigt som de den inte ger någon nettoökning av koldioxid 
i luften. Det är dock viktigt att se till att läckage ifrån produktion minimeras 
eftersom Metan är en kraftig växthusgas. 38 % av den producerade biogasen 
gick vidare till värmeproduktion och resten cirka 3 % till elproduktion. 

Rötning av växter från havet kan skapa flera positiva effekter. Både biogas 
och ett upptag av tunga näringsämnen som fosfor och kväve. Intresset för att 
satsa på förnybart även inom transportsektorn ökar och det pågår flera 
projekt och stora satsningar i olika delar av Sverige. 

Förstudie Infrastruktur för biogasproduktion 

En förstudie har gjorts av Innovatumteknikpark på uppdrag av 
kommunalförbunden i Skaraborg och FyrBoDal kring potential och marknad 
för biogas i Västra Götalandsregionen inkl. Skaraborg. Förstudien undersökte 
lösningar för infrastruktur och samarbete mellan flera intressenter. Målet är en 
närproducerad biogasproduktion för drivmedel till tunga fordon, bussar och 
persontrafik främst inom Skaraborg och Fyrbodals Kommunförbund.  
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Under 2001 – 2011 har anntalet gasffordon ökkat från cirrka 800 till 8 950, anntalet 
tankstäällen har öökat från sju till 46 ooch mänggden såld biogas haar ökat fråån nio 
till 120 GWh i Väästra Götaaland. 

Exemppel på förssöksprojekkt nationeellt och reggionalt 

 Upppsamling av trådigaa rödalgeer i Skåne längs Trellleborgs stränder 
 Blåmmusslor i KKalmar 
 Sjöppungar i LLysekil 

Biogas ii Uddevallaa kommun 

I Uddeevalla kommmun skerr insamlingg av källsoorterat maatavfall occh brännbbart 
avfall ssedan flerra år tillbaaka. Sorterringen skeer i hemmet och maatavfallett körs 
till en rr ingsannläggningg i Heljestoorp, för attt rötas till bbiogas. Biogasenötn o 
använnds som foordonsgass och rötreesten används i jorddbruket soom gödning. 

Egen pproduktionn av biogas på Skaansverket vvar år 2012, 576 6633 Nm3. 

Soleneergi 
Solinstrrålningen mot en pprocent avv Sverigess yta undeer ett år mmotsvarar hhela 
vårt lands energgianvändnning undeer motsvarande tid. Teknisk uutvecklingg gör 
att soleenergi kann omvanddlas till el ooch värme med alllt högre veerkningsggrad 
och tilll allt lägree kostnadeer. 

Solvärme 

En solvvärmeinstaallation ärr alltid långsiktig occh det somm avgör löönsamheten är 
investeeringskostnnaden, vilken avskrrivningstidd som väljss och en jäämförelsee av 
dennaa kostnad jämfört mmed vad aandra upppvärmninggsalternattiv skulle kkostat. 
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Solel 

Med dagens solcellsteknik skulle det behövas en yta på 1 250 km2 för att 
täcka Sveriges elbehov på 150 TWh per år. Det motsvarar ungefär halva 
Gotland eller 0,3 % av landets yta. Solcellsgenererad el börjar redan idag 
närma sig konsumentpriset på el om man jämför elpriser på platser i världen 
som har ett betydligt högre elpris än vi har i Sverige. I Sverige infördes ett 
statligt stöd för solceller (nätanslutna) 2009 som gäller till 2011. I skrivande 
stund finns ingen information om ev. förlängning av detta stöd, vilket påverkar 
marknaden för solcellsinstallationer under kommande energiplanperiod. 

Solenergi i Uddevalla kommun 

På Stadshuset i Uddevalla byggdes 2007 en solcellanläggning med installerad 
toppeffekt på 42,5 kW. Dessa beräknades med sina 235 aktiva solceller kunna 
generera 29 000 kWh per år. Dessa producerade år 2012 dock endast 11 
MWh på grund av att några är ur funktion och det visat sig kostsamt att 
reparera dem då det inte går att komma åt dem utan kranbil. När 
energiplanen skrivs finns inga planer på att reparera de trasiga 
solcellspanelerna. 

Det finns ingen sammanställning av hur mycket solvärme som finns i 
Uddevalla kommun. Krävs en manuell kartläggning. 

Vattenkraft 
Vattenkraft har länge varit en dominerande källa till elenergi i Sverige, 78 TWh 
2012 och kommer att fortsätta vara det, men utbyggnaden har avstannat 
och de fyra kvarvarande orörda älvarna får inte exploateras eftersom 
vattenkraft medför omfattande ingrepp i naturen när den byggs ut. 

I Sverige finns drygt 2000 vattenkraftsanläggningar. Vattenkraften är viktig 
som reglerande energikälla till de flödande och varierande förnybara 
energikällorna. Det bedöms möjligt att vattenkraften kan byggas ut 
ytterligare utan att använda de orörda älvarna genom att utnyttja mindre 
vattendrag. Detta tillsammans med effektivisering av befintliga 
vattenkraftsanläggningar kan göra att vattenkraftens bidrag ökar med 
ytterligare 5-10 TWh i Sverige. 
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Vattenkkraft i Uddeevalla 

Kommmunens vattenkraftstationer föörser oss mmed energgi som blirr till el i 
kraftnäätet. Uddeevalla eneergi har ettt antal stationer soom tar till vvara på eenergin 
från deet fallande vattnet. 

Kraftverrk Typ Faallhöjd 
m 

Effekt 
kW 

Producerrad energi 
medelvärrde 1984-
86, kWh 

Producerad eenergi 
medelvärde 22008-
2013, kWh 

K1. Strömberget Franccis 
dubb elturbin 

6,0 2000 734 000 782 582 

K2. S:t Anna äng Kaplaan 
turbinn 

4,5 1220 292 000 3555 879 

K3. Kollerö Kaplaan 
turbinn 

11,0 4000 1 035 000 1 1002 285 

K4. Fossumsberg Kaplaan 
turbinn 

20,0 1 0220 3 427 000 3 4222 858 

K5. Groröd Kaplaan 
turbinn 

6,0 2220 569 000 8224 438 

K6. Jädersfors 4,0 880 56 000 2992 266 
Totalt 20440 6 113 000 6 780 308 

Resursshushållnning 
EU:s avvfallshierarki är en vvägledning för hur aavfallet bör behanddlas i EU. Enligt 
hierarkkin har föreebyggande av avffall första prioritet fööljt av åteeranvändnning, 
återvinnning ochh sist säkert omhänddertagandde av avfall. 

EU:s aavfallshierarki 
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I Sverige tillämpas denna avfallshierarki men bör enligt naturvårdsverket 
kompletteras med 4 viktiga principer: 

 Arbeta förebyggande för att minska mängden och farligheten 
 Avgifta kretsloppet från farliga ämnen 
 Använda avfallet som resurs så effektivt som möjligt 
 Se till att miljöpåverkan från avfallshantering är låg. 

Vårt sätt att producera och konsumera är en orsak till många av dagens 
miljöproblem. Hanteringen av avfall har blivit effektivare men mängden avfall 
ökar. Därför är det viktigt att minska avfallsmängderna. 

Sverige har vi blivit bättre på att ta hand avfallet. Däremot ökar mängderna 
stadigt. I början av 1900-talet slängde varje svensk 25-30 kilo per år, Till år 2011 
har mängden ökat till 500 kilo. Att minska mängden avfall och dess innehåll 
av farliga ämnen är en av vår tids stora utmaningar. 

Avfallsförbränning används framför allt i större anläggningar med anslutning 
till fjärrvärmesystem där energin kan tas tillvara. Hushållsavfall utgör den 
största delen av det avfall som förbränns i våra svenska 
avfallsförbränningsanläggningar. (i genomsnitt 75 %) Förutom hushållsavfallet 
ingår även avfall från industrier och andra verksamheter samt rena bränslen 
som träflis. Avfall som läggs på deponi bildar metangas som är en mycket 
kraftig växthusgas och kan genom att det förbränns i ett värmeverk istället 
bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. 

Vid förbränning av avfall krävs en avancerad rökgasrening eftersom avfall 
innehåller miljöfarliga komponenter som inte bör släppas ut. Miljöpåverkan 
från avfallsförbränning är därför noggrant reglerat i EU-direktiv som även har 
införlivats i Svensk lag. 

Resurshushållning i Uddevalla kommun 

Uddevalla kommun har ca 17 000 ton avfall att ta hand om varje år varav 
hushållsavfallet är cirka 10 508 ton varav rötbar substans var cirka 2800 ton 
(2013) . Målet är att ha ett hållbart och kretsloppsanpassat system och därför 
sorteras det mesta av hushållsavfallet. Uddevalla Energis kraftvärmeverk, 
Lillesjöverket togs i drift 2009 och brännbart avfall används i processen att 
framställa värme till fjärrvärmenätet. Den 1 januari 2009 överfördes 
renhållningen från tekniska kontoret i Uddevalla kommun till Uddevalla Energi. 
Renhållningen är en naturlig del av Uddevalla Energis verksamhet när 
avfallsbehandling är basen i Lillesjöverket. 
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Uddevalla kommun driver egen deponi på Havskuren. Där finns kommunens 
största återvinningscentral samt mottagning av diverse grovt avfall. Mindre 
återvinningsstationer finns på olika platser i kommunen. 

Kommunen ansvarar för hushållens avfall, dvs. det som läggs i kärl och lämnas 
på återvinningscentraler och miljöstationer. Kommunen har delegerat till 
Uddevalla Kraft AB att svara för insamling och omhändertagandet av 
hushållsavfallet. Producentansvaret tar hand om och ansvarar för insamlade 
förpackningar och elektriskt och elektroniskt avfall framförallt. Avfall från 
verksamheter hanteras av entreprenörer som anlitas av företagen själva. 

Miljöfarligt avfall kan lämnas på Heljestorp och Havskuren. 

När det gäller kommunala avloppsslammet så nyttjas inget idag som 
växtnäring på jordbruket. För närvarande och fram till 2017 används allt slam 
till sluttäckning av Havskurendeponin. Därefter måste en annan avsättning 
ske. Genom certifiering av slammet kan förhoppningsvis något kunna nyttjas 
på jordbruksmark. Ett annat mål är erbjuda fastighetsägare med enskilda 
avloppsanläggningar en kretsloppslösning för toalettavfallet vilket t.ex. kan 
innebära separat hantering av urin, för användning som gödning, och 
svartvatten (fekalier) för rötning med biogasutvinning. 

Trygg energiförsörjning 
En av EU:s pelare i energipolitiken är försörjningstrygghet, vilket minskar 
sårbarheten på energisystemet. Samhället är beroende av energi till värme, el 
och energi till transporterna. 

Fördjupning värme 

Uppvärmningen av våra bostäder och arbetsplatser är en förutsättning både 
för liv och för att vardagen ska fungera i Svenskt klimat. När temperaturen 
sjunker mycket uppkommer hälsorisker och risken för fysiska reaktioner och 
som hjärtattacker och stroke ökar för känsliga grupper. Samhället behöver ha 
en beredskap för insatser till äldre sjuka, sjuka och barn och för att 
upprätthålla kommunalvärmestugor i en krissituation. Allmänheten behöver 
också vara beredd på att ta eget ansvar för att hantera störningar i 
värmeförsörjningen. 

Värmen är viktig för hälsan och har också stor betydelse för att våra 
byggnader ska fungera. Exempelvis när det gäller vatten och avlopp. 

I ett välisolerat småhus sjunker temp till nära noll grader inom ett par dygn 
och i hus med sämre isolering är temperaturen nere på noll inom ett dygn. 

Äldre stenhus med tjocka väggar klarar sig flera dygn eftersom väggarna 
lagrar så mycket värme.  



 
 

 

 

    

    

	 	 	 	
 

 
 

  	

Fastighetsägare är ansvariga att se till att värmedistributionen i fastigheterna 
fungerar vid ex. elavbrott och behöver därför en beredskap för ev. 
reservsystem för värmedistribution och reservkraftssystem. Inom 
omsorgsverksamheter som hemtjänst och hemvård är personalen viktig vid ett 
el- eller värmeavbrott och i förebyggande syfte bör en kartläggning finnas 
som prioriterar vikta insatser som är viktigast för den enskilde. 

Fördjupning el

 Under sommaren 2011 införs ett nytt system Styrel för att styra elen till 
samhällsviktiga funktioner vid en eventuell elbrist. Sveriges elsystem kan 
kollapsa på grund av elbrist, för att förhindra detta har myndigheterna 
möjlighet att koppla ur delar av systemet för att elen ska räcka till. Det 
innebär samtidigt att stora delar av landet skulle släckas ned vid en 
urkoppling. Styrel är ett projekt som ska göra det möjligt att undvika total 
nedsläckning, vilket kan få allvarliga konsekvenser som följd och istället styra 
elen till prioriterade användare i en akut bristsituation. Styrel ska vara klart att 
införa under 2012. 

Fördjupning drivmedel 

En oljekris skulle slå direkt mot den svenska transportsektorn som till 95 % är 
beroende av diesel och bensin. Utan vägtransporter stannar Sverige. Sverige 
och många andra länder har beredskapslager av råolja som räcker upp till 90 
dagar vid ett totalstopp. 

Trygg energiförsörjning Uddevalla kommun 

Det har inte gått att få fram någon lägesrapport om Styrel i Uddevalla och 
det är också oklart vilken status Kris- och beredskapsplan har. Det finns 
indikationer på att en revidering av denna behövs för att säkerställa en trygg 
och säker försörjning av energi. Enligt beslut i energiplan 2005 -2008 skulle 
Uddevalla kommun ta fram en strategi för att hantera en oljebrist situation. 
Det finns inga uppgifter om att denna är framtagen. 
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Miljösituationen 
Ett förändrat klimat innebär att kommande generationer kommer växa upp 
och leva i ett annat klimat än det vi själva växt upp i. Förändringarna 
påverkar hela samhället. Vissa effekter kan vi redan börja märka, andra 
kommer smygande. Konsekvenserna för liv, egendom och miljö kan komma 
att bli betydande. Energianvändningens konsekvenser drabbar de fattigaste 
människorna i de minst utvecklade länderna hårdast  

Ur sammanfattning av Svensk klimatstrategi 

De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för 
perioden 2008–2012 vara minst fyra procent lägre än utsläppen år 1990. 
Utsläppen ska räknas som koldioxid- ekvivalenter och omfatta de sex 
växthusgaserna enligt Kyoto-protokollets och IPCC:s definitioner.  

År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre än 4,5 ton 
koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att därefter minska 
ytterligare. 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten, räknat som 
koldioxidekvivalenter, av de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och 
IPCC:s definitioner tillsammans ska stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm i 
atmosfären. Sverige ska internationellt verka för att det globala arbetet 
inriktas mot detta mål. 

Scenario för Västra Götalandsregionen 

Ett förväntat scenario för Västra Götalandsregionen innebär ökad 
årsmedeltemperatur med 4b-6 grader fram till 2100 samt ökad nederbörd 
med 10-30%. Temperaturökningen och nederbörden är störst under 
vinterperioden men kommer märkas alla årstider. Perioden med snötäckt 
mark minskar redan i mitten av seklet med cirka 1 månad. 

Vattenföringens variation under året förändras med högre flöden under höst 
och vinter. Lågvattenperioden blir längre och grundvattnet påverkas. 
Medelvattenytan förväntas öka 65-80 cm i vår region på grund av en global 
havsnivåhöjning. Med ökad nederbörd kommer översvämningar, ras och skred. 

Samhällsfunktioner som el och dricksvattenförsörjning kan slås ut. Risk finns 
också för personskador och smygande förändringar i ekosystem m.m. 
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Regional klimat‐ och energistrategi 

Syftet med denna är att minska bidraget till klimatförändringarna, främja 
energiomställning, öka andelen förnybar energi, främja energieffektivisering 
och skapa effektiva transportsystem. 

 Effektivare energianvändning. År 2020 ska energianvändningen i Västra Götalands 
län vara 20 procent effektivare jämfört med 2008. 

 Minskade utsläpp av växthusgaser (2020). Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i 
Västra Götalands län, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med 
utsläppsrätter, minska med 25 procent jämfört med 1990 

 Ökad andel förnybar energi. År 2020 ska andelen förnybar energi i Västra Götalands 
län vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. 

 Ökad andel förnybar energi i transportsektorn. År 2020 ska andelen förnybar energi 
inom transportsektorn i Västra Götalands län vara minst 10 procent. 

Uddevalla kommuns klimatstrategi kan sammanfattas till följande 
huvudpunkter: 

• Koldioxidutsläpp från elproduktion och transporter förväntas i framtiden stå för den största 
ökningen av växthusgaser globalt. Klimatstrategin lägger därför stor vikt vid att hitta hållbara 
lösningar för dessa områden. Inom transportsektorn handlar det om att undvika onödiga 
transporter samt att miljöanpassa de transporter som måste ske. En ökning av lokalt tillförd 
elenergi ska vid sidan av en minskad elanvändning leda oss i rätt riktning när det gäller 
elproduktionen. 

• I energisektorn i övrigt är strategin att även där öka andelen förnybar energi samt att fasa 
ut de fossila bränslena. Därtill lyfts ett energieffektivare byggande fram som en viktig aspekt 
för att nå ett hållbart energisystem. 

• Inom Industrisektor och Servicesektor är minskad elanvändning ett steg i rätt riktning jämte 
en minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning. En minskad användning av 
industriella gaser i installationer är också avgörande för att inte läckage ska hota en god 
utveckling i sektorerna 

• Hushållssektorn kräver energieffektiviseringsåtgärder samt en övergång till miljöriktiga 
värmelösningar som inte baseras på fossila bränslen eller el. översiktsplanering, riktlinjer samt 
energirådgivning är exempel på viktiga metoder för att uppnå en mindre klimatpåverkan 
från sektorn. Klimatpåverkande köldmedier i värmepumpar måste hanteras med försiktighet 
för att i framtiden inte orsaka skada. 

• Jordbrukssektorn öppnar möjligheten till lokal produktion av biobränslen samt förnybar 
energi från vindkraft. Köttdjurens och gödslets klimatpåverkan beaktas i klimatstrategin liksom 
klimatpåverkan från markbearbetning och andra transporter. 

• Renhållningens avfallsdeponier påverkar klimatet genom sina utsläpp av metan men kan 
genom den biogas som bildas vid avloppsanläggningen Skansverket bidra till lokal 
produktion av ett biobränsle. 

Klimatstrategin antogs 2005 
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Klimatannpassning 

Det är viktigt attt redan nuu börja annpassningen till ett fförändratt klimat oaavsett 
om maan gör deet för att linndra negaativa konssekvenserrna eller taa till vara de 
positiva effekterrna. Vår ddel av Sveerige är meer utsatt föör klimatrisker än mmånga 
andra områdenn. Detta uppmärksaammadess speciellt av den sttatliga Klimmat-
och såårbarhetsuutredningeen 2006 (SSOU 2007::60). 

Kommmunstyrelseen gav 2010 tekniskka nämnden och mmiljö- och 
stadsbbyggnadsnnämndenn i uppdraag att utreeda och fööreslå åtggärder moot 
översvvämningar i centrala Uddevaalla. En sluutrapport ffinns nu soom redovisar två 
princippiella förslaag till lösningar på problemaatiken. 

Utsläpp av växthusggaser 2010 UUddevalla kommun 

De sennaste hundra åren har jordenns klimat sslagit in påå en helt nny bana. Under 
lång tidd dessförinnan föräändrades temperatturen ganska långsamt och 
måttliggt, men i bbörjan av 1900-taleet inleddess en kraftig uppvärmmning. 
Männisskans utslääpp av vääxthusgasser påverkkar klimateet.  Beräkningar avv CO2 
utsläpppen i respp. kommunn varierar mycket i olika undersökninggar enligt 
Lantmäteriets kaartdata är de totalaa utsläppen av kolddioxid i Udddevalla 
kommun 271 5442 ton. I deenna statiistik tas ennbart hänssyn till förbbränning aav 
fossila bränslen och drivmmedel. 

En manuell uträkning utifrrån scb staatistik visaar dock attt utsläppeen från dee 
fossila bränslenaa och drivvmedel tillssammanss med elproduktionnens- och 
fjärrvärmens koldioxidutsläpp är cirrka 360 8663 ton år 22010. (Flytande bräänslen 
194 002 ton, fjärrrvärme 244 152 ton, el 142 7099 ton CO22) 
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Beräknat per invånare blir detta 7 ton koldioxid per år och då har 
konsumtionens påverkan på våra koldioxidutsläpp ännu inte räknats in. I snitt 
beräknas dessa till ytterligare 2 ton per person och år.  

Den el som Uddevalla geografiska kommun använder genererar CO2 utsläpp 
motsvarande 291 g/ kWh samt kärnbränsleavfall motsvarande 3,5 mg/kWh 
om man utgår ifrån en nordisk elmix, elhandel via Nordpool. 

Utifrån denna beräkning så genererade elanvändningen i kommunen år 
2010, som var 490 409 MWh, 142 709 ton CO2 och 1, 7 kg kärnbränsle avfall.* 

Det finns inte uppgifter om det i Uddevalla skulle finnas särskilt en högre andel 
miljömärkt el än som ett snitt i Sverige därav baseras beräkning på nordisk 
elmix. 

*Diakonia 

Energirelaterad miljöpåverkan 

All energianvändning orsakar miljöpåverkan. Kärnkraft genom att förorena 
vid brytning och utvinning av Uran, under hela sin livcykel och sedan som 
kärnfall. 

Till och med de förnybara energikällorna påverkar miljön i form av 
landskapspåverkan och buller, störda ekosystem m.m. Den miljövänligaste 
kWh är därför alltid den som inte används även om de förnybara 
energikällorna är ett bättre alternativ. 

Luftföroreningar som släpps ut från trafik, uppvärmning och industriprocesser 
orsakar flera problem i miljön. Bland annat kan utsläppen leda till höga halter 
av luftföroreningar i den lokala miljön. Det är främst städerna som har 
problem med dålig luftkvalitet. Olika partiklar och kvävedioxid är de största 
källorna till problemen och påverkar invånarnas hälsa. Partiklarna orsakar 
bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och kronisk bronkit. Forskning visar att 
luftföroreningar orsakar drygt 3 000 för tidiga dödsfall årligen i Sverige. 
Exponeringen för luftföroreningar beräknas även årligen medföra att 600 
ungdomar växer upp med nedsatt lungfunktion och att 200-300 personer får 
lungcancer. Luftföroreningar bidrar till bildning av ozon och med vindarna 
sprids luftföroreningar över långa sträckor. Detta kan i sin tur orsaka försurning 
och övergödning av mark och vatten. Även miljögifter som dioxin, 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH), kvicksilver och kadmium sprids med 
utsläpp till luften. 
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Luftförooreningar Udddevalla 

I utomhusluften finns en mmängd förroreningsäämnen soom är skaddliga för 
människors hälsaa. Dessa äämnen föörekommeer i form avv både paartiklar occh 
gaser. Utsläppen av luftfööroreningaar regleraas genom miljökvalittetsnormeer som 
är lagsstiftade grränsvärdeen som intte får överrskridas. 

Luftförooreningshhalterna i UUddevallaa underskrider miljökvalitetsnnormerna, men 
halternna av PM110 (inandnningsbaraa partiklar) och kvävedioxid ööverskrideer de 
nationella miljökkvalitetsmålen för frrisk luft. Haalten av PPM10 mätttes under 
2006/007 i urban bakgrundd vid Rådhhuset. Perriodmedeelvärdet vaar 16,5 µgg/m3. 
Detta vvärde undderskriderr miljökvalitetsnormeen (40 µg/m3) menn överskridder det 
nationella miljökkvalitetsmålet (15 µµg/m3). 

Haltenn av kväveedioxid mättes undder 2010 viid Lagerbergsgatann. 
Periodmedelvärrdet var 223 µg/m3. Detta värrde underrskrider 
miljökvvalitetsnorrmen (40 µµg/m3) mmen överskkrider miljöökvalitetsmmålet (20 
µg/m33). 

Haltenn av benseen, som tilllhör grupppen lättflyyktiga kolvväten (VOOC), mättes 
under 2013 vid FFjällvägenn. Periodmmedelvärddet av bensen var 00,91 µg/mm3. 
Detta vvärde undderskriderr både miljökvalitetsnormen (5 µg/m3)) och 
miljökvvalitetsmåålet (1 µg/m3). 

Haltenn av svaveeldioxid mmättes undder 2008 vid Rådhusset. Perioddmedelväärdet 
var 0,44 µg/m3. DDetta värdde ligger llångt undder miljökvvalitetsnormen till skkydd 
för määnniskors hhälsa (100 µg/m3) ooch växtliggheten (20 µg/m3).. 

Förutom att skadda männiiskors hälssa och växxtlighet kaan luftförooreningar också 
bidra ttill klimatppåverkan ggenom attt påverkaa molnbilddning sammt bidra till att 
glaciärer smälteer snabbaare genomm att svärtta ner snö och is meed sot och 
partiklaar. 
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Kommunala organisationens energianvändning 
Den kommunala organisationen består av den kommunala verksamheten 
samt kommunala bolag och bostadsstiftelser. Den kommunala 
organisationen är viktig att uppmärksamma särskilt eftersom den bör föregå 
som ett gott exempel för den geografiska kommunen samt för att det är här 
kommunen har störst rådighet. 

Energi – och klimatstrategiskt arbete och energieffektiviseringsprogram 

Det energi- och klimatstrategiska arbetet syftar till att strategiskt samordna 
driva arbetet i kommunen med att: främja energiomställningen och öka 
andelen förnybar energi, främja energieffektivisering i bebyggelse och 
transportsektor, bromsa klimatförändringarna och minska sårbarhet i ett 
förändrat klimat, verka för en trygg energiförsörjning. 

Arbetet sker i samverkan med andra berörda aktörer och med nära koppling 
till kommunens miljömålsarbete, budgetarbete och annan 
verksamhetsplanering. Energi- och klimatstrategen har som stöd en 
energigrupp med representanter från kommunala verksamheten, 
kommunala bolag och bostadsstiftelser. Arbetet med Uddevalla kommuns 
energiplan, genomförande av energieffektiviseringsprogram och att initiera, 
driva och delta i energirelaterade projekt är högt prioriterat. Att stärka 
kunskapsspridningen kring energi- och klimatfrågor är även det en viktig insats 
liksom samverkan med externa aktörer ex. näringsliv, organisationer och 
föreningar.   

Utåtriktat arbete för energiomställning 

För att stärka den externa informationen kring energi- och livsstilsrelaterade 
frågor behövs en gemensam arena, där såväl kommunala som externa 
aktörer samverkar. Rådhuset har tidigare föreslagits som en lämplig plats för 
detta i form av en vidareutveckling av Medborgarkontoret. Det skulle i så fall 
innebära att en mötesplats för det hållbara samhället skapades, där 
medborgaren och samhällsplaneringen är i fokus. Den kommunala 
organisationen får då en gemensam kanal för sitt utåtriktade arbete där man 
kan visa goda exempel, ge råd och information som stöttar den enskildes val, 
anordna olika aktiviteter och erbjuda besökare rundvandringar bland 
information och montrar*. Livsstilsfrågornas är viktiga för att minska den s.k. 
”Reboundeffekten” där energieffektivisering äts upp av ny energianvändning. 

* Ett idéunderlag för fysiska utställningar och information är framtaget under 
2011. 
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Energi och klimatrådgivning 

De kommunala energi- och klimatrådgivarna är centrala i regeringens arbete 
med att förstärka de lokala och regionala nätverken för energieffektivisering. 
Energi- och klimatrådgivarnas uppgift är att ge opartiska råd till hushåll, 
företag och lokala organisationer. Rådgivningen ska förmedla lokalt och 
regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och 
klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i 
lokaler och bostäder.  Från 1 januari 2009 ingår även transporter av personer 
och gods i uppdraget. Energimyndigheten ger stöd till kommunal 
energirådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om bidrag till 
kommunal energi- och klimatrådgivning.  

Kommunala verksamhetens energianvändning 

2012 användes totalt 49 181 MWh för värme och el i den kommunala 
verksamheten. Andelen förnybar energi som användes var 52 % 2012. 
Trenden är att andelen förnybar energi minskar något vilket beror på att 
andelen förnybar el sjunker. 

Energikostnader i den kommunala verksamheten 
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Mellan åren 2009- 2011 ökade energikostnaderna i den kommunala 
verksamheten från 65,8 mkr till 71,6 mkr för att sedan minska igen. Elkostnaden 
är den överlägset största kostnaden i snitt 40 mkr per år. Cirka 28 % av 
elkostnaden är en fast kostnad för nät som inte går att påverka med hjälp av 
energibesparing utan bara genom ett sänkt effektbehov. Resterande 

72 % (d.v.s. cirka 29 Mkr varje år) går att minska genom ett förändrat 
energibeteende. 
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Föränddring i speecifik energianvänddning melllan 2009-22012 i kommmunala 
verksamheten. (normalårrskorrigeraade uppggifter) 

2009 - 2012 har eenergispaarande åttgärder föör drygt 499 Mkr genoomförts i fform 
av ny bbelysning på skolorr, på Stadshuset occh i elljussppår. Dörrar, portar ooch 
fönsterr har byttss ut och i ttilläggsisolering har genomföörts. Ett arbbete medd 
konverrtering fråån olja till ffjärrvärmee, byte till effektivare ventilatiion och ppumpar 
samt uuppgradeering av funktioner fför styr- occh övervakning i olika lokalerr har 
också gjorts inom ramen för detta.. 

Den koommunalaa verksammhetens trransporterr användee år 2012; 156 296 mm3 
diesel, 47 647 m3 bensin ooch 141 7751 m3 etaanol, dessutom tankades 2 0029 
Nm3 bbiogas ochh 2 elbilar där uppggift om määngder saaknas. 
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Kommunala bostadsstiftelser 

Uddevallahem och Ljungskilehem 

Uddevallahem har 4 272 lägenheter samt lokaler, garage och 
parkeringsplatser. Den totala bo- och lokalytan är ca 300 000 kvm. Samtliga 
fastigheter ligger i Uddevalla tätort förutom 75 st. lägenheter på Lyckorna i 
Ljungskile. Uddevallahem har bostäder för alla: flerbostadshus, radhus, 
studentlägenheter och servicelägenheter. Uddevallahem sköter 
verksamheten för Ljungskilehem som har cirka 150 lägenheter i Ljungskile. 

Energianvändning i byggnader Uddevallahem 2010 

Fjärrvärme 

El 

Totalt användes 53 071 MWh energi för uppvärmning och drift i 
Uddevallahems byggnader år 2010. Största delen av detta var fjärrvärme. Det 
medförde energikostnader på 36 452 000 för verksamheten. 2013 tankades 
21 012 liter diesel, 2 337 liter Bensin, 1 221 liter m3 etanol samt 6 357 Nm3 
Biogas i verksamhetens tjänstebilar, arbetsfordon och redskap.  

HSB Stiftelse Jakobsberg 

HSB Stiftelse Jakobsberg är ett allmännyttigt bostadsföretag i Uddevalla 
kommun som instiftades av HSB i norra Bohuslän för att tillhandahålla och 
förvalta allmännyttiga hyresrättslägenheter.  

Energianvändning i byggnader HSB stiftelse 
Jakobsberg 

Fjärrvärme 

El 

Totalt användes 4 056 MWh energi för uppvärmning och drift i verksamhetens 
byggnader 2009.  Av detta var 3 471 MWh fjärrvärme och 585 MWh el varav 
cirka 150 MWh el för uppvärmning. Verksamhetens energikostnader för 
byggnaderna landade på 3 931 000 kr.  
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Kommunala bolag 

Uddevalla hamnverksamhet 

Uddevalla hamn är ett effektivt och integrerat hamnbaserat logistikföretag, 
ett nav för intermodala lösningar. Koncernen bedriver tillståndspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken och bedriver ett systematiskt miljöarbete i 
koncernens miljöledningssystem. En flexibel verksamhet krävs för att snabbt 
kunna tillvarata affärsmöjligheter.  

I Uddevalla Hamnterminals verksamhet användes totalt 2 977 MWh år 2012. 
Största delen av detta var el 2 236 MWh* men verksamheten använde också 
150 MWh Olja och 591 MWh fjärrvärme. Det medförde energikostnader på 3 
286 035 kr för verksamheten. Dessutom tankades arbetsmaskiner och bilar 
med 162 m3 diesel. 

*avser främst el till kranar. 

Energianvändning Uddevalla hamnverksamhets 
lokaler 2012 

Eldningsolja 

Fjärrvärme 

El 

Energibolag 

Uddevalla Energi har arbetat med miljöfrågor, så länge företaget funnits. 
Sedan år 2001 är värmeproduktion miljöcertifierad enligt ISO 14001. Genom 
att kontinuerligt se över miljöpåverkan, sätta mål, genomföra och följa upp 
åtgärder drivs hela tiden miljöarbetet framåt.  Miljömål beslutas och följs upp 
av i Uddevalla Energis styrelse. Hela koncernen har som mål att bli 
miljöcertifierade. Med klimatfrågan i fokus har under senare tid stora insatser 
gjorts för att minska och effektivisera energiförbrukningen i de egna 
verksamheterna och processerna. 
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        Energianvändning lokalerna på Strömberget 2012 

Fjärrvärme 

El 

Totalt användes 424 MWh energi för uppvärmning och drift i Uddevalla 
Energis lokaler. Största delen av detta var el. Energikostnaderna för 
verksamheten var detta år 453 027 kr. Dessutom tankades 12,5 m3 diesel, 6,48 
m3 bensin och 3,82 m3 etanol samt 3,69 Nm3 Biogas detta år i verksamhetens 
bilar. 

Kommunalt bussbolag 

Uddevalla Omnibus AB är ett av de största företagen inom Buss i Väst som är 
samarbetsorgan för 45 bussbolag i Västsverige. Fordonsparken omfattar 80 
bussar som servas och tvättas i egen verkstad och tvätthall. Verksamheten 
ska leva upp till miljökrav för ett hållbart samhälle. 

Exempel på vidtagna åtgärder är investering i ett bränslebesparingsprogram. 

2011 har alla bussar utrustats med en mätutrustning för förarnas 
överförbrukning. Det som mäts är HUR förarna framför bussen och är 
oberoende av väder, vind och antal passagerare. Målsättningen är att spara 
minst 8 % bränsle. Besparingen är kopplat till förarnas lön. Fram till den 28/2 
2010 är företagets besparing c:a 5 % vilket motsvarar 57 ton mindre koldioxid. 

Energianvändning i Uddevalla Omnibus lokaler 2012 

Fjärrvärme 

El 

Totalt användes år 2012 energi motsvarande 1 097 MWh i Uddevalla Omnibus 
lokaler. Det mesta av detta var fjärrvärme (760,7 MWh). Verksamhetens 
energikostnader för lokalerna var detta år 1 075 040 kr. 
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Energiirelateradde mål intternationnellt‐	lokalt 
Det lokkala energgiarbetet är ett resuultat av een rad olika fördragg, 
överennskommelser och aavtal, såvääl på interrnationell-, nationelll- som reggional 
nivå. I detta kappitel preseenteras enn sammannfattning aav några av de vikktigaste 
målen som finnss på de ollika nivåerna. 

Tvågraadersmåleet - Världeens länderr enades vid klimatttoppmöteet i Köpennhamn 
år 20100 om att dden globaala medeltemperatturen inte ska f stigaa mer än 2 
graderr fram till åår 2100 jämfört medd förindusstriell tid.  TTvågradersmålet bygger 
på ett antal sceenarion soom IPCC skkapat utiffrån den senaste kliimatforsknningen 
och innebär en utsläppsnnivå där dde värsta sså kalladee tröskelefffekterna 
undvikks. Målet äär inte bindande men kan säägas angee den viljeeinriktning för 
det gloobala sammfundets aambitioneer att minsska utsläpppen av vääxthusgasser. 
Om tvåågradersmmålet ska nås innebbär det attt koncentrationen av 
växthuusgaser i aatmosfären inte får överstigaa 450 ppmm, räknat soom 
koldioxxidekvivallenter. 

EU:s 2002020 mållFör att mootsvara det internaationella ååtagandeet om att 
bekämmpa klimaatförändrinngen och främja föörnybar ennergi antoog EU- 
kommissionen uunder 20088 ett åtgäärdspaket.. Det innebär i korthhet att 
utsläpppen av vääxthusgaser ska minnska 20 % jämfört mmed 1990 åårs nivåerr. Om 
en ny iinternationell övereenskommeelse nås såå lovar unnionen attt gå längrre och 
minskaa sina utslääpp med 30 %. Anddelen förnnybar eneergi ska ökka till 20 % av 
den tootala enerrgianvänddningen. EEnergiintensiteten i ekonominn d.v.s. 
energieffektiviteeten ska öökas med minst 20 %%. Andeleen biodrivmmedel skaa öka 
till 10 %% inom traansportsekktorn. 

Källa 
Helsingborggs Energiplan 2011-2013  
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Nationella miljö‐, ennergi‐ och kliimatmål. 

Under 2009 komm 2 propossitioner till Sveriges Riksdag mmed mål ooch strategier för 
den naationella eenergi- occh klimatppolitiken. ((Prop. 2009/10:224). Målen är en 
direkt aanpassninng till EU:s 202020 mmål. 

• 40 %% minskningg av klimaatutsläppeen (icke hhandlandee sektor) MMål för 
stora inndustrier ooch energgiproduktioon sätts ggemensammt inom EUU. 

• 50 %% av den tootala eneergianvändningen sska kommma från 
förnyelsebara energikälloor. 

• Energianvänddningen skka bli 20 %% effektivaare jämförrt med 20008. 

• 10 %% förnybar energi inoom transpportsektorn. 

Riksdagen besluutade 20009 om en nnationell pplaneringssram för vvindkraft som 
motsvaarar 30 TWWh år 20200, varav 200 TWh på land och 10 TWh tiill havs. 20010 
kom en ny lag oom hållbarhetskriterrier för bioodrivmedeel och flytaande 
biobräänslen. En lag om urrsprungsggarantier för el, förändringar aav el-lag och 
naturggas-lag haar också innförts under 2010. 

Det finnns 16 miljöökvalitetsmmål som äär beslutade i svensska riksdaggen. 
Målsätttningen äär att till näästa geneeration lämmna över ett samhälle där dde 
stora mmiljöprobleemen är löösta. 
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Lokala miljömål Uddevalla kommun 

Uddevalla kommun har fastställt nedanstående övergripande miljömål som ska gälla för hela 
verksamheten. Varje nämnd har pekat ut vilka miljömål de är berörda av. Miljömålen arbetas 
in i nämndernas styrkort. 

1. Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, 
medborgare och näringsliv. 

Det innebär att vi ska ta ansvar för att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, 
organisationer och näringsliv. 

Genom utbildning, information och annan kompetensutveckling ska vi säkerställa medarbetarnas engagemang för en hållbar 
utveckling. 
2.  Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att: 

- underlätta resurssnål konsumtion 
- minska resursanvändningen 
- minska kemikalieanvändningen 

Det innebär att vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en giftfri miljö. 

Det innebär att vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att leva och verka 
hållbar. 

Det innebär att vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk. 
3. 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 kommun identitet. 

Det innebär att vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. 

Det innebär att vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

Det innebär att 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. 

Det innebär att 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. 

Det innebär att vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation och som långsiktig resurs 
för många viktiga näringar. 

Det innebär att arbetet med tillsyn, information och fysiskt planering genomföras så att det bidrar till största möjliga 
miljönytta. 
4. 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 
samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Det innebär att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck. 
5. Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi 

Det innebär att vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun 

Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska verka för att våra 
medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning. 

Det innebär att vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen och 
utfasning av fossila bränslen. (från strategisk plan 2011-2014) 
6. 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. 

Det innebär att vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka. 

Det innebär att vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter. 

Det innebär att samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. (från strategisk plan 2011-2014) 
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Lokala energimål 

Övergripande mål ur Uddevalla kommuns energiplan 2005-2008 

I Uddevalla kommuns energiplan fanns övergripande mål som gäller tills 
energiplanen reviderats och nya övergripande mål fastställs av KF. 

Mål i energieffektiviseringsstrategin 

En energieffektiviseringsstrategi för Uddevalla kommun 2011-2014 togs fram 
2010 (se energi-effektiviseringsprogram bilaga 1) Strategin innehåller 
långsiktiga mål till 2020 och kortsiktigare mål till 2014 med tillhörande 
handlingsplan. Energieffektiviseringsstrategin är en fördjupningsdel av 
energiplanen som riktar sig mot den kommunala organisationens 
energianvändning i byggnader och transporter. 

Mål för 
energieffektivisering 

% Motsvarar i 
MWh 

% Motsvarar i 
MWh 

Byggnader 8 % 4 229 20 % 10 572 
Transporter* 8 % 7 396 20 % 18 490 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

I bedömningen att målen är rimliga att nå har vägts in att fordon och 
transportsätt har en god energieffektiviseringspotential samt att det fram till 
2020 finns planer på omfattande ny- om och tillbyggnationer i det 
kommunala byggnadsbeståndet. 

Mål kommunala bostadsstiftelser 

Uddevallahem - En energieffektivisering ska ske med 20 % från år 2007 till år 
2016 

Ljungskilehem - Verksamhetens främsta mål har varit att ansluta sina områden 
till fjärrvärme och i ett område har bergvärme installerats. 

HSB Norra Bohuslän - En energiminskning ska ske fram till 2023 jämfört med 
2000 års nivå enligt: Till år 2012 med 10 %, till år 2016 med 20 %, till år 2020 med 
30 %. 
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Analys av nuläget 

Uddevalla kommuns energiplan är en riktlinje för att ställa om energisystemet i 
en hållbar riktning där kommunen antingen har direkt rådighet eller kan 
påverka genom olika aktiviteter. Energiplanen tas fram utifrån en analys av 
nuläget och målsättningar som finns inom energiområdet internationellt, 
nationellt och regionalt. 

Handelssektorn, transportintensiteten, det natur- och kustnära läget och att 
Uddevalla är en utbildningstät kommun är viktiga särdrag att väga in i en 
nulägesanalys.  Det krävs att olika sektorer/aktörer samverkar för att 
gemensamt utveckla energisystemet och samtidigt värna om både 
värdefulla naturmiljöer och näringsliv. Det regionala samarbetet och en stark 
trestadsregion har identifierats som viktiga faktorer för en hållbar omställning. 
Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Västra Götalands län, från 
verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, 
minska med 25 procent jämfört med 1990, andelen förnybar energi ska vara 
minst 50 procent av den totala energianvändningen, andelen förnybar 
energi inom transportsektorn ska vara minst 10 procent och 
energianvändningen ska vara 20 procent effektivare jämfört med 2008. Detta 
kräver för Uddevallas del att bostäder och lokaler värms med förnybar energi 
och att energibehovet är lågt. 

Vi har en stor utmaning i att effektivisera bebyggelse från 50, 60, och 70-talet 
både i kommunala organisationens egna och privatägd bebyggelse. I 
staden används mycket energi men den kan också fungera som en 
producent av energi om energikällorna integreras i den bebyggda miljön. 
Fjärrvärmen har varit en viktig miljöförbättrande åtgärd för Uddevalla. Den 
måste fortsätta utvecklas och kopplas till fler verksamheter i takt med att 
bebyggelsen blir energieffektivare. I andra tätbebyggda områden blir 
gemensamma värmelösningar viktigt för att motverka ett ökat elberoende 
utan att miljökvalitetsnormerna hotas. Nya byggnader måste i högre grad ha 
solvärme för uppvärmning och varmvatten och ny elproduktion måste ske 
med vindkraft, vågkraft och biokraftvärme och solceller. 

Fysisk planering är viktig för att minimera energibehov i bebyggelsen och få in 
grönskan i bebyggelsen som bidrar till att kyla i ett varmare klimat. Den största 
utmaningen i Uddevalla är transporterna som står för en dominerande andel 
av växthusgasutsläppen. Vi behöver knyta samman nya bostadsområden 
med staden, arbetsplatser och utveckla kollektivtrafiken så att personbilarna 
minskar i betydelse. Ett nytt resecentrum kan bidra positivt till att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.   
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Godstransporterna till våra företag/verksamheter, hamn och 
handelsområden behöver lyftas ifrån långväga lastbilstransporter och i högre 
grad köras med godståg. Detta kräver att järnvägens flaskhalsar åtgärdas. 
Både spårtrafik och vattentrafik är dessutom tänkbara alternativ till en hårt 
belastad vägtrafik för att knyta samman Centrum och Torp på ett bättre sätt. 
En samordnad livsmedelsdistribution i kommunala organisationen kan bli ett 
viktigt verktyg i en stor verksamhet med många transporter. 

Tittar man på energianvändningen fördelat per invånare i Uddevalla så 
använder vi 33 164 kWh per person och år, vilket är lägre än den 
genomsnittliga användningen i Sverige. 

För att motverka reboundeffekten där energibesparingar som görs äts upp av 
nya ”behov” så behövs information och inspiration till mer hållbara 
konsumtionsmönster och människor, företag, organisationer m.fl. behöver få 
råd och kunskap om hur man ställer om. Tack vare att vi är en så 
utbildningstät kommun med tillströmning från omkringliggande kommuner så 
kan vårt arbete för hållbarhet få stor spridning och även ge en regional 
påverkan om vi vänder oss till målgruppen, barn, ungdom och 
vuxenstuderande. Genom att utveckla en arena för hållbarhetsfrågorna så 
kan engagemang för energiomställning tas till vara och få genomslag. 

Uddevalla har med sina stora handelsområden en stor energianvändning 
som baseras på el. I ett större köpcentrum kan mer än 50 % av 
energianvändningen utgöras av el för belysning. Hälften av detta skulle 
kunna sparas om effektivare belysning användes. Det finns också stora 
besparingar att göra inom kylning och värmeåtervinning. I takt med att 
fokuseringen på miljökostnader ökar, så kommer det bli lönsamt för företag 
att ligga i framkant och ha en låg växthusgasintensitet när konsumenterna 
efterfrågar detta. En handelssektor i framkant när det gäller energieffektivitet 
och hållbarhet stärker konkurrenskraften och öppnar för nya affärsmöjligheter. 
Det kan också finnas betydande ekonomi i att minska elanvändningen. 

Uddevalla kommun är en småföretagartät kommun som har goda 
möjligheter att bidra till energiomställningen vi har framför oss. Konkurrenskraft 
och leveranssäkerhet när det gäller energi har stor betydelse för näringslivet 
som därför stärks av att finnas i en region med framsynt energiplanering. En 
stöttning behövs exempelvis kring infrastrukturfrågor när det gäller de 
förnybara alternativen och för att stötta och uppmärksamma miljöföretag 
och innovationer. Miljödiplomeringskurser, energi- och klimatrådgivning samt 
energikartläggningscheckar är exempel på stöd som kan ge företagen bättre 
möjlighet att ligga i framkant och bättre klara konkurrensen i upphandlingar 
när kraven skärps. 
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Jord- och skogsnäringarnas är viktiga i ett energisystem eftersom de tar upp 
koldioxid och därmed minskar halterna i atmosfären. De bidrar också till 
produktion av biodrivmedel och biobränslen i konkurrens med livsmedels- och 
foderproduktion. De produktiva ytorna måste därför användas optimalt och 
ytor som idag inte används innebär nya möjligheter. Inom kommunen finns 
stora ytor exempelvis vid trafikleder som ofta ligger i träda och där 
livsmedelsproduktion inte är lämplig på grund av föroreningar från 
vägtrafiken. 

Försörjningstrygghet är en viktig del i kommunal energiplanering. Det har inte 
gått att få fram någon lägesrapport om Styrel, Kris- och beredskapsplan och 
tidigare beslutad strategi för en oljebristsituation. Det är därför viktigt att dessa 
underlag tas fram. 
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Bilaga 3 Energifakta 

Ordlista 

BBR – Boverkets Byggregler 

Föreskrifter som ges av Boverket och som omfattar ny- och tillbyggnad av byggnader, där man bland 

annat tar upp energihushållning och krav på god innemiljö. 

Bergvärmepump 

En värmepump som utnyttjar värmen i bergrunden som värmekälla. 

Biobränsle 

Bränsle som är organiskt och förnybart, till exempel ved, spannmål eller pellets. 

Biogas 

Ett förnybart bränsle (metangas) som bildas när organiskt material bryts ner i syrefri miljö, vid 

exempelvis rening av avloppsvatten. Kan användas för uppvärmning, elproduktion och som 

fordonsbränsle. 

Direktverkande elvärme 

El omvandlas direkt till värme via elradiatorerna (elelementen), slingor i golvet eller taket. 

Distributionssystem 

Samlingsnamn på alla delar som behövs för att sprida värmen i exempelvis ett hus. Det kan vara 

rörledningar och radiatorer eller golvslingor i ett vattenburet system, radiatorerna vid direktverkande 

elvärme eller kanaler och fläktar i ett system med luftburen värme. 

Effekt 

Arbete per tidsenhet, mäts i Joule per sekund eller Watt. För att beräkna en apparats energianvändning 

multipliceras apparatens effekt med tiden den använts. Watt x timmar = Wh. Prefixet kilo, som oftast 

används betyder 1 000. En kilowattimme (kWh) är således 1 

Ekodesigndirektivet 

Ett EU-direktiv som syftar till att få bort energislösande produkter från marknaden, exempelvis äldre 

sortens glödlampor. Därigenom kan klimatpåverkan minskas.  

Elpanna 

En värmekälla för uppvärmning av småhus. Elpannan värmer vatten som pumpas runt till elementen i 

huset och därefter tillbaks till elpannan. 

Emission 

Utsläpp till luften, vattnet eller marken, kan vara till exempel koldioxid. 
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Energi 

Rörelse eller förmåga till rörelse. Energi = effekt x tid, det vill säga ett mängdbegrepp. Energi mäts i 

wattimmar, till exempel motsvarar en 40 watts lampa tänd i fem timmar = 200 wattimmar. Prefixet kilo, 

som oftast används betyder 1 000. En kilowattimme (kWh) är således 1 000 wattimmar (Wh). 

Energibärare 

Ämne eller material som är lämpliga för att transportera energi, till exempel vatten, luft, eller elektriska 

kablar, battericeller samt bränslen som kol, råolja och ved. 

Energideklaration 

Beskriver en byggnads energianvändning och redogör för hur man kan spara energi i byggnaden. Från 

och med januari 2009 är man som villaägare skyldig att energideklarera sin bostad vid försäljning. 

Energikalkyl 

En överslagsberäkning som är till för att den som bor i ett småhus ska kunna se vilken inverkan olika 

åtgärder, exempelvis byte av uppvärmningssystem, får för ekonomin och miljön. 

Energimärkning 

Energimärkning är obligatorisk för alla hushållsapparater och ger information om produkternas 

energianvändning så att de lättare kan jämföras med varandra. En produkt som är märkt med A är bäst 

ur energisynpunkt medan en produkt som är märkt med G är sämst. För några produktgrupper är bästa 

produkt märkt med A+++. 

Energiomvandling 

Process där tillförd energi omvandlas till energi av annat slag. El kan omvandlas till värme eller ljus, 

rörelseenergin i vinden kan omvandlas till el. 

Energitillförsel 

Den energi som tillförs ett land, en process eller ett system.  

Etanol 

Alkohol som kan framställas ur biobränslen. Etanol kan användas som fordonsbränsle. Är ofta uppblandat 

med 15 procent bensin och kallas då E85. 

Exergi 

Exergi är ett mått på den del av energin som maximalt är åtkomlig för omvandling till nyttigt 

(användbart) arbete - energins maximala arbetspotential. 

Fjärrkyla 

Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme. Kallt vatten produceras i en större anläggning 

och distribueras sedan i rör till kunderna. Fjärrkylan används främst i kontors- och affärslokaler men 

också för att kyla industriprocesser. 
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Fjärrvärme 

System för central produktion av värme som leds ut till anslutna fastigheter i rörledningar med varmt 

vatten. 

Fossilt bränsle 

Bränsle, exempelvis kol, olja och naturgas, bildat av biologiskt material under miljoner år. 

Förnybar energikälla 

Energi som förnyas, produceras på nytt genom att omvandlas i vårt ekologiska system. Exempel är 

vattenkraft, solenergi, vindenergi, biobränsle och vågenergi. . 

Geotermisk energi 

Energi som antingen är lagrad i mark från solinstrålning, eller som på stora djup är uppkommen av 

jordens inre värmeenergi. Geotermisk energi kan användas för uppvärmning av byggnader med hjälp av 

en värmepump, exempelvis genom mark- och bergvärme. 

Gigawatt 

Skrivs 1 GW = 1 000 000 kilowatt. 

Hushållsel 

Den el som används till belysning, hushållsmaskiner och hemapparater, men inte till uppvärmning och 

varmvatten. I vissa fall inkluderas även golvvärme i till exempel badrum här. 

Kilowatt 
Skrivs 1 kW = 1 000 Watt. 

Kilowattimme 

Skrivs 1 kWh = 1 kilowatt under en timme. 

Klimatskal 

Husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår förstås också husets fönster och 

ytterdörrar. 

Koldioxid, CO2 

En molekyl som består av en kolatom och två syreatomer. Koldioxid är en växthusgas som bildas vid i 

stort sett all förbränning av kolföreningar i syre. Vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja och 

naturgas bidrar koldioxid starkt till växthuseffekten, eftersom dessa bränslen återskapas mycket 

långsamt och därmed inte binder koldioxid såsom växtmaterial gör. 

Kombisolvärmesystem 

Solvärmesystem som både värmer huset och varmvatten. Är det vanligaste solvärmesystemet som 

installeras idag. 

Konvertera 

Byta värmesystem, exempelvis från elvärme till fjärrvärme eller vedeldning. 
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Kraftvärmeverk 

Kraftverk som producerar både el och värme. Värmen används i angränsande fjärrvärmenät eller 

industriella processer. 

Köldmedium 

Olika typer av vätskor som används för att producera och transportera kyla i kylanläggningar eller värme 

i värmepumpar. 

LED-belysning 

LED betyder ljusemitterande dioder och sådan belysning är ett energieffektivt alternativ till vanlig 

belysning. De finns dessutom i olika färger. 

Lokaleldstad 

Exempel på lokaleldstäder är braskaminer, kakelugnar och öppna spisar. De är ett komplement till det 

huvudsakliga värmesystemet. Samtliga lokaleldstäder är gjorda för att eldas några timmar i taget och 

inte kontinuerligt. 

Lågenergihus 

Ett hus som är mycket välisolerat och har energieffektiva komponenter som gör att det har låg 

energianvändning för uppvärmning. 

Lågenergilampor 

Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite energi. De kan spara upp till 80 procent el jämfört 

med en glödlampa och lysa tio gånger längre än vanliga glödlampor. Det finns två slags lågenergilampor. 

Den med skruvsockel kallas lysrörslampa och ersätter glödlampor. Den andra med stift kallas 

kompaktlysrör som kräver speciella armaturer. 

Marginalel 

Marginalel är den elkraft som ur ett marknadsekonomiskt perspektiv ligger på marginalen i ett system. 

Det är denna el som vid varje given tidpunkt är dyrast att producera. 

Megawatt 

Skrivs 1 MW = 1 000 kW. 

Naturgas 

Ett fossilt bränsle som består till 90 procent av metan. Vid förbränning ger naturgasen lägre halter av 

miljöskadliga ämnen jämfört med olja. Gasen används bland annat som bränsle inom industrin, som 

fordonsbränsle, samt i hushåll. 

Nord Pool 

Kan jämföras med en aktiebörs men är istället en gemensam elbörs där elbolag handlar med el. På Nord 

Pools spotmarknad handlar ett 20-tal länder. 

4 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Närvärme 

Närvärme är ett värmesystem likt fjärrvärme men i mindre skala, uppbyggt av värmeanläggning, nät och 

mottagare (hus). Värmeanläggningen är som ett mindre fjärrvärmeverk. Nätet är uppbyggt av kulvertar 

med rör som leverarar värmen i form av hett vatten. Exempelvis kan några småhusägare gå ihop och 

skapa ett gemensamt närvärmenät. 

Oljepanna 

Används för eldning av olja så att hett vatten eller ånga kan produceras och sedan användas för 

uppvärmning av huset eller industriprocesser. 

Passivhus 

Ett hus med mycket god isolering . Huset kan värmas upp med hjälp av spillvärme från apparater och 

med kroppsvärme från de boende. Under årets kallaste dagar behövs ofta ett litet värmetillskott, till 

exempel via ett värmebatteri i ventilationsaggregatet. 

Pellets 

Stavformade, komprimerade bränslestycken som tillverkas av sågspån eller kutterspån. Används som 

bränsle både i stora pannor för fjärrvärmeproduktion och i mindre pannor i småhus. 

Solceller 

Används för att producera el med hjälp av solen. Olika tekniker finns, bland annat tunnfilmssolceller och 

kristallina solceller, vilka har olika verkningsgrad. 

Solfångare 

Används för att producera varmvatten från solen. Plan- eller vakuumrörsolfångare är de två vanligaste 

typerna. Varmvattnet kan användas för uppvärmning och varmvattenproduktion till småhus. 

Spetsvärme 

Den extravärme som krävs för att värma en byggnad riktigt kalla dagar. För att klara det ökade 

effektbehovet kan en extra värmekälla ibland behövas, exempelvis i form av en elradiator eller en 

elpatron kopplat till det vattenburna värmesystemet. Spetsvärme kan också vara till exempel en kamin 

eller en kakelugn.  

Spillvärme 

Värme som avges från industriprocesser. Det är ett samlingsnamn på värmeenergi som normalt inte 

utnyttjats, som har spillts bort. Denna värme kan till exempel tas tillvara i fjärrvärmenätet. 

Standby 

Exempelvis hemelektronik som stängs av med en fjärrkontroll istället för med strömbrytaren fortsätter 

att dra el trots att den inte används, vilket brukar kallas standby-förbrukning. 

Systemverkningsgrad 

Är förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi. 
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Terawatt 

Skrivs 1 TW = 1 000 000 000 kilowatt. 

Tilläggsisolera 

Att utöka eller förbättra tidigare gjord isolering. Exempelvis kan man lägga på ett extra lager isolering i 

väggar och på tak för att minska energiförluster. 

Torv 

Organisk jordart som bildas i fuktig och syrefattig miljö genom nedbrytning av döda växt- och djurdelar 

under inverkan av mikroorganismer och kemiska föreningar. Kan användas som bränsle. Bildas ur 

biomassa men torvmarker tillväxer mycket långsamt och anses inte kunna ta upp den koldioxid som 

frigörs vid förbränning. 

U-värde 

Ett mått på fönsters, dörrars och väggars förmåga att isolera från kyla. Det är bättre ju lägre U-värdet 

är. U-värdet säger hur mycket värme som passerar genom 1 kvadratmeter yta från den varma sidan till 

den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. 

Verkningsgrad 

Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar energin och hur effektiv en energiprocess 

är. Det kan också ange andelen energiinnehåll av bränslet som kommer huset till godo. Verkningsgraden 

brukar anges i procent. 

Värmebärare 

Ett ämne, ofta en vätska, som transporterar värme från en värmekälla till ett värmedistributionssystem. 

Värmepump 

En värmepump är en värmekälla som använder el för att utvinna energi från till exempel marken, luften 

eller berggrunden. En värmepump kan antingen komplettera ett befintligt värmesystem, eller ingå i ett 

helt nytt värmesystem. Värmepumpen levererar ungefär tre gånger så mycket värme som den använder 

elenergi för sin drift. 

Värmeverk 

Anläggning för produktion av värmeenergi till ett fjärrvärmenät. 

Växthuseffekten 

Växthuseffekten är den process i atmosfären som gör vår planet varm. De särskilda växthusgaser som 

behövs för denna process är en förutsättning för liv på jorden. Sedan den industriella revolutionen har 

människan ökat utsläppen av växthusgaser till atmosfären och därigenom orsakat en förhöjd 

växthuseffekt. Främst sker detta genom fortsatt ökande utsläpp av koldioxid. Världens ledande forskare 

bedömer att redan de utsläpp som gjorts hittills kommer att påverka jordens klimat, och få mycket stora 

konsekvenser för allt liv. 
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Växthussgas 

Fleratommiga gaser som finns i atmmosfären, somm har förmåggan att absorbbera värmesttrålning och ppå så 

sätt öka temperaturen i atmosfäreen och vid jordytan. Växthhusgaserna äär koldioxid, mmetan och frreoner, 

men även vattenångaa, moln och lustgas, liksomm partiklar ooch ozon. Av dessa är det främst de ökkande 

utsläppen av koldioxid från männiiskan som biddrar till växthhuseffekten. 

Watt 

Effekt määts i watt (WW). 

Wattimmme 

Skrivs soom 1 Wh = 1 W under en timme. Om een 40 Wattslampa lyser i 5 timmar så har den anvvänt 200 

Wh efterrsom 40 x 5 == 200. 

Omvanndlingsfakktorer 
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Bilaga 4 

Miljöbedömning av handlingsplanens åtgärder 
Energi är en nyckelfaktor för att nå många av miljömålen och påverkar alla 
miljömålen på något sätt, men 6 av målen är centrala; begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, levande 
sjöar och vattendrag, storslagen fjällmiljö. 

Övergripande mål 1 

Användningen av fossila energikällor ska fasas ut mot ur klimatsynpunkt bättre 
Alternativ, liksom mot energikällor med låg primärenergi och energi som 
annars går till spillo. 

Effektmål 1.1 
Andel förnybar energi av totalt tillförd energi i kommunen utgör 46 % år 2018 
och siktar mot fossiloberoende 2030. 

1.1.1 Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader efter 
nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar som sker fr.o.m. 
2015. 

Miljöbedömning av effektmålet: 
Om vindkraften byggs ut motsvarande de ärenden som idag handläggs 
(bygglov, tillståndsärenden m.m.) så kommer det orsaka stora förändringar i 
landskapsbilden och områden kommer i olika omfattning vara utsatta för 
buller i tidigare ostörd miljö. Det kommer också krävas förstärkning av vissa 
delar av elnätet. Vindkraftssatsningen kommer att leda till ett betydande 
tillskott av närproducerad och förnybar energi. Det är dock viktigt att 
utbyggnad sker med varsamhet om de naturmiljöer/friluftsliv som finns i 
kommunen och utifrån en landskapsanalys. 

Vindkraften har framförallt koppling till miljömålen. God bebyggd miljö, 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård.  

De energikällor som har minst miljökostnader är de flödande energikällorna. 
Vind och Sol. 

Det är viktigt att det ökade uttaget av biomassa görs med försiktighet så det 
inte medför att värdefulla biotoper skadas. Miljömålen Levande skogar och 
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Rikt odlingslanskap kan annars påverkas negativt av en ökad andel 
bioenergiproduktion. Det är också viktigt att väga in olika 
produktionsmetoder och val av energigrödor så att landskapets värden 
bevaras.  

När det gäller utvinning av bioenergi från skogsmark är det också viktigt att 
vissa grova fraktioner lämnas kvar när det gäller lite ovanligare trädslag. I 
annat fall kan miljömålet Ett rikt växt och djurliv påverkas negativt. För att få 
en långsiktig produktionsförmåga behöver biobränslets aska återföras till 
skogen. 

Salixodlingar kan användas både som vegetationsfilter som fångar upp 
utlakad växtnäring så det inte tar sig till sjöar och hav och bidrar till 
övergödning. De kan också användas för att rena mark från Kadmium och 
tungmetaller som på det viset bortförs från ekosystemet. 

Det är också viktigt att bevaka den lokala luftkvaliten om fler villaägare väljer 
att elda med fastbränsle istället för med andra alternativ. Miljömålet Frisk luft 
kan försämras av okontrollerad förbränning av fastbränslen och särskilt i 
småskaliga kaminer och spisar. Eldningsteknik och utrustning har dock stor 
betydelse för partikelutsläpp och andra föroreningar. Pellets bidrar till mindre 
partikelutsläpp än vedpannor och är därför att föredra i tätbebyggt område. 

Användningen av solenergi har framförallt koppling till miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och God bebyggd miljö. 

Effektmål 1.2 
Energiproduktion med hjälp av gemensamma värmelösningar ökar till 2019. 
(jämfört med 2014) 

1.2.1 Ta fram en strategi för fortsatt utveckling av fjärrvärmen och koppla den 
till Översiktsplanering.  

Miljöbedömning av effektmålet: 
Ny bebyggelse blir allt effektivare och med låga energibehov så faller valet 
ofta på ett elberoende alternativ när byggnadens uppvärmning ska väljas. 
Detta riskerar att öka elanvändningen i bostadssektorn trots att 
energieffektiva anläggningar väljs. Bostadsområden med låga energibehov 
är inte omöjliga att kombinera med fjärrvärme/närvärme men det kräver att 
en genomtänkt planering gjorts tidigt. Småhusen i Uddevalla använde år 
2010, 255 990 MWh energi och 153 526 MWh av detta är el. Elen är i Nordisk 
elmix endast till 23 % förnybar och därför bidrar sektorn till stora 
koldioxidutsläpp samt till uppkomst av kärnbränsle.  

2 



 
 

 

 
 

  
 

  

	 		

 

 

 

  

   

  
 

 

 
 

 

  

Åtgärderna har en positiv inverkan på miljömålen Begränsad klimatpåverkan 
och bara naturlig försurning.  Om ett område får ett stort antal individuella 
eldningsanläggningar så riskerar luftmiljön att försämras kraftigt i området, 
vilket är negativt för miljömålet Frisk luft och kan få konsekvenser på 
människors hälsa i form av allergier, sjuklighet i luftvägar m.m.  
Det är viktigt att undvika många små okontrollerade utsläppskällor och istället 
ha en gemensam anläggning som är väl kontrollerad och välskött för hela 
området. Åtgärden bidrar även positivt till miljömålen God bebyggd miljö 
och Giftfri miljö genom att det den begränsar användningen av ändliga 
resurser som fossila bränslen och kärnbränslen. 

Elproduktion förväntas även fortsättningsvis baseras på framförallt kärnkraft 
och vattenkraft vars kopplingar till miljömålen Säker strålmiljö och Levande 
sjöar och vattendrag måste beaktas. 

Effektmål 1.3 
Koldioxidutsläppen från transportsektorn minskar till 2019 genom att 9 % av 
transportsektorns drivmedel då är förnyelsebart. 

1.3.1 Verka för snabbladdare och biogaspump på Torp köpcentrum under 
energiplanperioden samt normalladdning på bostadsparkeringar, 
arbetsplatser och pendelparkeringar. 

1.3.2 Upphandla 100 % biogas till kommunens gasfordon från 2015. 
1.3.3 Prioritera i fordonsupphandling el- och gasfordon när sådana alternativ 

finns i kommunala verksamheten  
1.3.4 Ställ miljömässiga och sociala hållbarhetskrav på inköpta drivmedel. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

Transportsektorn förväntas bli allt viktigare för att uppnå miljömålet Begränsad 
miljöpåverkan. All minskning av energianvändning ses som positiva för miljön 
och miljömålen och förutom miljömålet Begränsad klimatpåverkan påverkas 
också miljömålen frisk luft, och bara naturlig försurning då de har en tydlig 
koppling till energifrågorna. 

Hur man reser och vilket färdmedel som används har stor betydelse för 
energianvändningen.  Det samma gäller transporter av gods där skillnaden är 
stor på transportenergi vid transport med tåg eller lastbil. 

Effektmålet har en tydlig koppling till miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
och andra miljömål som kan kopplas samman med transporterna. 
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Övergripande mål 2 

Samverkan och kunskapsspridning ska ske mellan olika aktörer i samhället och 
regionalt när detta kan främja energiomställning. 

Effektmål 2. 1 
Energi- och klimatrådgivning permanentas i kommunala verksamheten 
motsvarande 1 heltidstjänst från 2015 

2.1.1 Utbildningsinsatser för ökad kunskap om betydande miljöaspekt internt i 
kommunala organisationen samt medarbetarens roll. 

2.1.2 Informationsträffar anordnas för politiker för att öka, kunskap och 
kompetens om energi- och klimatfrågor 2 ggr per år och fadderpolitiker utses. 

2.1.3 Eldsjälar i den kommunala organisationen erbjuds ett forum för 
samverkan och utbyte av idéer och problemställningar kopplat till energi 2 
ggr per år från 2015. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

All minskning av energianvändning ses som positiva för miljön och särskilt för 
miljömålen, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning och God bebyggd miljö, då de har en tydlig koppling till 
energifrågorna. 

Inom industri- och jordbrukssektorn är andelen fossila bränslen och drivmedel 
högre än i andra sektorer (bortsett från transportsektorn) Det finns därför goda 
möjligheter att nå långt med miljömålet Begränsad klimatpåverkan genom 
att jobba för effektivisering och omställning. 

Kopplingar finns även till andra miljömål som levande sjöar och vattendrag, 
storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö m.m. om man väger in 
elanvändningen i sektorn.  
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Effektmål 2.2 
Uddevalla deltar under 2015-2019 aktivt och är i vissa fall en drivande part i 
relevanta regionala överenskommelser och utvecklingsprojekt kopplat till 
energi. 

2.2.1 Säkerställ genomförande av överenskommelserna genom ett 
projektbaserat arbetssätt med tydliga ansvar, uppföljning och återkoppling 
av resultat till beslutsfattare, medarbetare och medborgare. 

2.2.2 Uddevalla har kompetens för att kunna söka och ta del av regionala 
utvecklingsmedel med koppling till våra strategiska mål för energiområdet. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

Överenskommelserna hör samman med den regionala energi- och 
klimatstrategin och har en tydlig koppling till miljömålet Begränsad 
miljöpåverkan. 

All minskning av energianvändning och omställning till förnybara energislag 
ses som positiva för miljön och särskilt för miljömålen, Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och 
God bebyggd miljö, då de har en tydlig koppling till energifrågorna. 

Kopplingar finns även till andra miljömål som levande sjöar och vattendrag, 
storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö m.m. om man väger in 
överenskommelser och utvecklingsprojekt med koppling till elanvändning. 

Effektmål 2.3 

Aktiviteter kopplat till gröna näringar och miljöföretag bidrar till att tillvarata 
affärsmöjligheter kopplat till energiomställning. 

2.3.1 Årets miljöföretag utses. 

2.3.2 Uddevalla kommun samverkar med akademi, näringsliv och ideell sektor 
kring en årlig aktivitet för att främja lokala resurser, gröna näringar och 
landsbygdsutveckling med koppling till hållbar omställning. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

Alla miljömålen påverkas positivt av att gröna näringar och miljöföretag 
stimuleras. I varje enskild verksamhet måste dock en separat miljöbedömning 
göras. All minskning av energianvändning och övergång till förnybarenergi 
bidrar positivt men har också med sig konsekvenser att ta hänsyn till. 
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Övergripande mål 3 

Försörjningen av energi för värme och el ska vara tillräcklig, trygg och bygga 
i hög grad på regionalt oberoende av omvärlden. 

Effektmål 3.1 

En plan för trygg energiförsörjning inom områdena värme, olja och el 
säkerställer till 2016 att geografisk kommun och kommunal organisationen är 
väl rustad för onormala driftsförhållanden och andra krissituationer kopplat till 
energi. 

3.1.1 Aktualisera Kris- och beredskapsplan för en trygg energi- och 
värmeförsörjning. 

3.1.2 Färdigställ (Styrel) för trygg elförsörjning till viktiga samhällsfunktioner vid 
elbrist. 

3.1.3 Ta fram en strategi för Peak Oil och oljebristsituationer. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

Effektmålet har anknytning till området trygg energiförsörjning som inte 
betonar miljöaspekterna på energianvändningen lika mycket. Det är dock 
känt att olika typer av situationer med koppling till olyckor och elbrist kan 
orsaka direkta miljöeffekter. En god planering kan med andra ord lindra 
konsekvenserna av en olycka, eller bristsituation. 

Onormala driftsförhållanden kan påverka miljön negativt, både genom att 
reservkraft kan ha större miljöpåverkan och genom att onormala 
driftförhållanden kan orsaka utsläpp till vatten, och luft med miljöstörande 
ämnen. Det har en negativ påverkan på samtliga miljömål och människors 
hälsa. 

6 



 
 

 

 

 
 

	 	

 
 

  
  

	 	

  

Övergripande miljömål 4 

Den totala energianvändningen per invånare och sektor ska minimeras genom 
samhällsplanering och ett aktivt energihushållningsarbete innefattande 
miljö- och energiinformation samt incitament för energibesparing. 

Effektmål 4.1 

Den specifika energianvändningen i byggnader minskar med 17 % till 2019 i 
samband med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet, jämfört med 
2008. 

4.1.1 Årlig temadag i energieffektivt byggande från 2015 för att främja 
energieffektivt byggande i småhussektorn. 

4.1.2 Revidera energieffektiviseringsprogram för kommunala organisationen 
under 2015 

4.1.3 Planering för en miljöanpassad stadsdel genomförs till 2018 

Miljöbedömning av effektmålet: 

All minskning av energianvändning och omställning till förnybara energislag 
ses som positiva för miljön och särskilt för miljömålen, Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och 
God bebyggd miljö, då de har en tydlig koppling till energifrågorna. 

Kopplingar finns även till andra miljömål som levande sjöar och vattendrag, 
storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö m.m. om man väger in 
överenskommelser och utvecklingsprojekt med koppling till elanvändning. 

Effektmål 4.2 

Transportsektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. 
(Jämfört med 2008) 

4.2.1 Utred kostnader och effekter av gratis kollektivtrafik till ungdomar upp till 
20 år. 

4.2.2 Utred möjligheten med linjetrafik året runt på fjorden 
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Miljöbedömning av effektmålet: 

Transportsektorn förväntas bli allt viktigare för att uppnå miljömålet Begränsad 
miljöpåverkan. All minskning av energianvändning ses som positiva för miljön 
och miljömålen och förutom miljömålet Begränsad klimatpåverkan påverkas 
också miljömålen frisk luft, och bara naturlig försurning då de har en tydlig 
koppling till energifrågorna. 

Hur man reser och vilket färdmedel som används har stor betydelse för 
energianvändningen.  Det samma gäller transporter av gods där skillnaden är 
stor på transportenergi vid transport med tåg eller lastbil. 

Effektmålet har en tydlig koppling till miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
och andra miljömål som kan kopplas samman med transporterna. 

Effektmål 4.3 

Näringslivssektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. 
(Jämfört med 2008) 

4.3.1 Utbildningsinsatser samt samverkan inom området belysning, 
energieffektivisering, hållbara transporter samt e-handel. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

All minskning av energianvändning ses som positiva för miljön och särskilt för 
miljömålen, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning och God bebyggd miljö, då de har en tydlig koppling till 
energifrågorna. Inom industri- och jordbrukssektorn är andelen fossila bränslen 
och drivmedel högre än i andra sektorer (bortsett från transportsektorn) Det 
finns därför goda möjligheter att nå långt med miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan genom att jobba för effektivisering. 
Kopplingar finns även till andra miljömål som levande sjöar och vattendrag, 
storslagen fjällmiljö och säker strålmiljö m.m. om man väger in 
elanvändningen i sektorn.  
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Effektmål 4.4 

Minskat behov av jungfruliga material och energi genom ökad 
återanvändning och återvinning i Uddevalla kommun. 

4.4.1 Utred om avfallsmängderna kan minska med information och rådgivning 
för ökad återanvändning och återvinning enligt konkret exempel Alelyckans 
kretsloppspark. 

Miljöbedömning av effektmålet: 

En stor del av vår energianvändning kan kopplas till hushållen och konsumtion 
som sker där. Både energi som används direkt i hushållet och energi för 
produktion av varor och tjänster som hushållet konsumerar. De mest 
energikrävande delarna i hushållens konsumtion är livsmedel och rekreation 
(ex. semesterresor) Det har framför allt koppling till miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö. All minskning av energianvändning 
och övergång till förnybar energi ses som positiva för miljön och miljömålen 
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Övergripande 

långsiktigt mål     Effektmål under    

energiplan‐perioden 
Tidsplan Ansvar Resurser Anm. Vikt Påv. 

1.   

Användningen av    

fossila energikällor    

ska fasas ut mot ur          

klimatsynpunkt bättre    

alternativ liksom mot      

energikällor med låg      

primärenergi och    

energi som annars går        

till spillo.    

1.1  

Andel förnybar energi      

av totalt tillförd      

energi i kommunen      

utgör 46 % år 2018          

och siktar   mot fossil  ‐

oberoende 2030.  

1.1.1 

Solenergi‐

anläggningar ska    

finnas på alla      

kommunala 

byggnader efter    

nybyggnation och    

vid större    

tillbyggnader och    

renoveringar som    

sker från och med        

2015.. 

 

2015  och 

framåt 

 

Tekniska 

kontoret, 

Kommunala 

bolag och    

bostads‐

stiftelser 

 

Utanför ram.  

  Kostnads‐

bedöms av    

resp. 

ansvarig 

verksamhet 

1. 1. 

1.2 
Energiproduktion 
med hjälp av 
gemensamma 
värmelösningar ökar 
till 2019 jämfört med 
2014. 

1.2.1 
Fjärrvärme‐

strategi 

2015 
MSB (EKS), 
KLK (ÖP), TK 
(Fastighet, 
Expl.avd), 
(Uddevalla 
energi 
värme) 

Inom ram Hur 
kombinera 
lågenergi‐

byggn. och 
fjärrvärme 
för att stärka 
fjärrvärme 
och dess 
samhälls‐

nytta. 

1. 1. 

1.3 Koldioxid‐

utsläppen från 
transport‐sektorn 
minskar till 2019 
genom att 9 % av 
transport‐sektorns 
drivmedel då är 
förnyelsebart. 

1.3.1 
Verka för 
snabbladdare och 
biogaspump på 
Torp köpcentrum 
under energiplan‐
perioden 

2015 och 
framåt 

TK (Torp 
växer) 

Inom ram 
Koppling till 
fossilfritt 
2030 

1. 1. 

1.3.2 Upphandla 100 % 
biogas till 
kommunala 
organisationens 
gasfordon från 
2015. 

2015 och 
framåt 

KLK Merkostnad 
1,50 kr per kg Koppling till 

fossilfritt 
2030 

1. 1. 

1.3.3 
Prioritera i 
fordonsupphandli 
ngen el‐ och 
gasfordon när 
sådana alternativ 
finns i kommunala 
organisationen. 

2015 och 
framåt 

KLK 
Koppling till 
fossilfritt 
2030 

1. 1. 

1.3.4 
Ställ miljö‐mässiga 
och sociala 
hållbarhetskrav på 
inköpta 
drivmedel. 

2015 och 
framåt 

KLK 
Stöd via 
miljöstyrning 
srådet. 

1. 1. 

Aktiviteter (Komplement till redan beslutade och pågående aktiviteter i 
verksamheterna) 

 

 

     

 

   

       

 

   

   

     

 

 

 

 

   

 

   

 

     

 

   

 

   

 

     

         

 

     

 

   

   

   

   

 

 

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 

   

 

   

 

       

 

   

 

   

   

   

   

     

 

   

 

   

 

 

   

   

   

 

 

   

 

   

                 



Övergripande 

långsiktigt mål     Effektmål under    

energiplan‐perioden 
Tidsplan Ansvar Resurser Anm. Vikt Påv. 

2.   

Samverkan och    

kunskapsspridning ska    

ske mellan olika      

aktörer i samhället      

och regionalt när      

detta kan främja      

energiomställning. 

2.1  

Energi‐ och 

klimatrådgivning 

permanentas i    
kommunala 

verksamheten 

motsvarande 1    

heltidstjänst från    

2015 

2.1.1  

Utbildningsinsatse 
r för ökad kunskap        

om betydande    

miljöaspekt 

internt i    
kommunala 

organisationen 

samt 

medarbetarens 

roll. 

2015 och    

framåt 
MSB  

Resurser mot  ‐

svarande 

cirka 60 %      

tjänst + andra      

verks.‐

kostnader 

 

Innebär i    
praktiken 

fortsatt 

finansiering 

1. 1. 

2.1.2  

Informationsträffa 
r anordnas för      

politiker för att      

öka kunskap och      

kompetens om    

energi‐ och 

klimatfrågor 2 ggr      

per år och      

fadderpolitiker 

utses. 

2015 och    

framåt 
MSB inom ram   1. 1. 

2.1.3  

Eldsjälar i den      

kommunala 
organisationen 
erbjuds ett forum 
för samverkan och 
utbyte av ideér 
och 
problemställninga 
r kopplat till 
energi 2 ggr per 
år. 

2015 och 
framåt 

MSB inom ram 1. 1. 

2.2 
Uddevalla deltar 
under 2015 ‐2019 
aktivt och är i vissa fall 
en drivande part i 
relevanta regionala 
överenskommelser 
och 
utvecklingsprojekt 
kopplat till energi. 

2.2.1 Säkerställ 
genomförande av 
överens‐

kommelserna 
genom ett 
projektbaserat 
arbetssätt med 
tydliga ansvar, 
uppföljning och 
återkoppling av 
resultat till 
beslutsfattare, 
medarbetare och 
medborgare. 

2015 och 
framåt 

KLK Inom ram 1. 1. 

2.2.2 
Uddevalla har 
kompetens för att 
kunna söka och ta 
del av regionala 
utvecklings‐medel 
med koppling till 
våra strategiska 
mål för energi‐
området. 

2015 och 
framåt 

KLK Inom ram 1. 1. 

2.3 Aktiviteter kopplat till 
gröna näringar och 
miljöföretag bidrar till 
att tillvarata affärs‐
möjligheter kopplat 
till energiomställning. 

2.3.1 Årets miljöföretag 
utses. 

2015 och 
framåt 

KLK Inom ram Samverkan 
med 
Företagarna i 
Uddevalla 

1. 1. 

2.3.2 
Uddevalla 
kommun 
samverkar med 
akademi, 
näringsliv och 
ideell sektor kring 
en årlig aktivitet 
för att främja 
lokala resurser, 
gröna näringar, 
och landsbygds‐
utveckling med 
koppling till 
hållbar 
omställning. 

2015 och 
framåt 

MSB, KLK Inom ram För 
närvarande 
benämt 
Framtids‐

dagarna 

1. 1. 

Aktiviteter (Tillägg till redan beslutade och pågående aktiviteter i verksamheterna) 

 

 

     

     

     

 

     

       

     

 

   

   

           

       

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

   

   

   

   

 

   

 

     

   

     

       

     

 

     

   

   

     

     

     

     

   

   

 

   

 

       

 

   

 

 

   

 

   

     

     

     

   

   

 

   

   

 

 

         

 

 

                 



3. 

Övergripande 
långsiktigt mål Effektmål under 

energiplan‐perioden 
Tidsplan Ansvar Resurser Anm. Vikt Påv. 

Försörjningen av 
energi för värme och 
el ska vara tillräcklig, 
trygg och bygga i hög 
grad på regionalt 
oberoende av 
omvärlden. 

3.1 
En plan för trygg 
energiförsörjning 
inom områdena 
värme, olja och el 
säkerställer till 2016 
att geografisk 
kommun och 
kommunal 
organisation är väl 
rustad för onormala 
driftsförhållanden och 
andra krissituationer 
kopplat till energi. 

3.1.1 
Aktualisera Kris ‐
och 
beredskapsplan 
för en trygg energi‐
och värme‐

försörjning. 

2015 Räddnings‐

tjänsten 
Inom ram 1. 1. 

3.1.2 
Färdigställ Styrel 
för trygg 
elförsörjning till 
viktiga samhälls‐

funktioner vid 
elbrist. 

2015 Räddnings‐

tjänsten 
Inom ram 1. 1. 

3.1.3 Ta fram en 
strategi för Peak 
Oil och oljebrist‐
situationer. 

2015 Räddnings‐

tjänsten 
Inom ram 1. 1. 

Aktiviteter (Komplement till redan beslutade och pågående aktiviteter i 
verksamheterna) 

 

       

                   

   

       

       

         

     

   

       

 

   

       

     

   

   

 

     

     

   

   

   

                

 

 

 

     

 

 

 

                

   

   

   

 

   

 

     

     

   

 

                  



Övergripande 

långsiktigt mål     Effektmål under    

energiplan‐perioden 
Tidsplan Ansvar Resurser Anm. Vikt Påv. 

4. 

Den totala energi    ‐

användningen per    

invånare och sektor      

ska minimeras genom      

samhällsplanering och    

ett aktivt    

energihushållnings‐

arbete innefattande    

miljö‐ och 

energiinformation 

samt incitament för      

energibesparing. 

4.1  

Den specifika energi    ‐

användningen i    
byggnader minskar    

med 17 % till 2019 i            

samband med ny    ‐ om 

och tillbyggnation av      

fastighetsbeståndet, 

jämfört med 2008.    

4.1.1  

Årlig temadag i      

energieffektivt 

byggande från    

2015 för att främja        

energieffektivt 

byggande i    
småhussektorn. 

2015 och    

framåt 
 

MSB 

(EKS)(EKR) 

(BYGG) TK    

(expl.avd) 

 

Tid, 

Kostnader för    

externa 

föredrag, 

material 

 

Genomförs i    
samband 

med Bo och      

Leva 

1. 1. 

4.1.2   Revidera 

energi‐

effektiviserings‐

programmet för    

kommunala 

organisationen 

under 2015.  

2015  
MSB (EKS)TK    

(Fastighet) 

KLK 

(Upphandling 
savd.) 

Kommunala 

bolag, 

Kommunala 

bostads‐

stiftelser. 

 

Tid inom ram,      

Kostnader för 
externa 
föredrag, 
material 

Finansiering 
från energi‐
myndigh. 
oklar när 
energi‐

planen skrivs. 

1. 1. 

4.1.3 
Planering för en 
miljöanpassad 
stadsdel 
genomförs till 
2018. 

‐2018 
MSN (Plan) 
TK (expl.avd, 
fastighet) 
Uddevalla 
energi 
(värme) 

Tid inom ram 
1. 1. 

4.2 Transportsektorns 
specifika 
energianvändning 
minskar med 17 % till 
2019 jämfört med 
2008. 

4.2.1 
Utred kostnader 
och effekter av 
gratis 
kollektivtrafik till 
ungdomar upp till 
20 år. 

KLK 
Tid inom ram 

1. 1. 

4.2.2 
Utred möjligheten 
med linjetrafik 
året runt på 
fjorden. 

2015 och 
framåt HCB (Marin 

strategi) TK ( 
Uddevalla 
växer) 
Skärgårds‐

båtarna, MSB 
(Plan) KLK 
(ÖP), U‐A 
energi 

Tid inom ram 
Trafikverket 
resurs i 
arbetet 

4.3 Näringslivssektorns 
specifika 
energianvändning 
minskar med 17 % till 
2019 jämfört med 
2008. 

4.3.1 
Utbildnings‐

insatser samt 
samverkan inom 
området 
belysning, energi‐
effektivisering 
samt e‐handel. 

2015 och 
framåt MSB (EKS) 

(EKR), HCB 
(koncept‐

utvecklare) 

Tid inom ram 
Med‐

finansiering 
från 
näringslivet 
avgör 
omfattning 

1. 1. 

4.4 Minskat behov av 
jungfruliga material 
och energi genom 
ökad åter‐användning 
och återvinning i 
Uddevalla kommun 
jämfört med 2015. 

4.4.1 Utred om avfalls‐
mängderna kan 
minska med 
information och 
rådgivning för 
ökad åter‐
användning och 
återvinning enligt 
konkret exempel 
Alelyckans 
kretsloppspark. 

2015 och 
framåt TK, MSB, 

Uddevalla 
energi 

Tid inom ram Lämpligt som 
exjobb 

1. 1. 

Aktiviteter (Komplement till redan beslutade och pågående aktiviteter i 
verksamheterna) 
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