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Inledning 

Syftet med Uddevallas miljömålsarbete är att styra och samordna kommunens 

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

samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett 

ekologiskt hållbart Uddevalla.  

 

Denna miljöredovisning innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete 

och uppföljningen av kommunens sex övergripande miljömål som antogs 2013. 

Kommunens övergripande miljömål tar avstamp i de 16 nationella miljömålen 

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

övergripande miljömålen är inriktningsmål och är inte tidsatta. Målen berör både 

kommunen som geografiskt område och kommunens egen verksamhet. 

 

De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta åtgärder samt delmål 

som vi arbetar med för att nå de övergripande målen. Alla åtgärder samt delmål 

kommer från styrkorten som är politiskt styrande och anger vad som ska göras. 

 

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

en sammanställning av åtgärderna och delmålen. Därefter beskrivs 

åtgärdsarbetet under 2019. Målavsnitten avlutas med ett urval av nyckeltal. Alla 

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

Uddevallas miljöbarometer,  uddevalla.miljobarometern.se.  

Förklaring 

Nedan beskrivs de smileyfigurerna som används för bedömning av åtgärderna 

och mål.  

 Åtgärden är genomförd/målet är uppnått. 

 Åtgärden pågår enligt tidsplan/målet ser ut att uppnås. 

 Åtgärden är delvis genomförd/målet uppnås delvis. 

 Åtgärden ej genomförd/målet ser inte ut att uppnås.  

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Uppmuntra och inspirera 

 

Övergripande miljömål: 

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

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

en föregångare och göra det lätt att göra rätt. 

Målet innebär att: 

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

organisationer och näringsliv. Genom att utbilda, informera och kompetensutveckla 

kommunens medarbetare och politiker skapas en god grund för en hållbar 

utveckling. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Uppmärksamma Fairtrade Genomförd 

 Hållbart lärande inom skolan Uppnås delvis 

 Rådgivning till medborgare, 

organisationer och företag  

Pågår 

 Hållbart friluftsliv Delvis genomförd 
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Hänt under året 

 Uppmärksamma Fairtrade 

Öka kommuninvånarnas kännedom och intresse för Fairtrade. 

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

etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030.  

 

Uddevalla kommun har under 2019 genomfört flera aktiviteter enligt kraven i kriterierna 

för att bibehålla diplomeringen. Samarbetet har då skett med många olika aktörer både 

lokalt och regionalt, bland annat i samband med Earth Hour- aktiviteter på Bohusläns 

Museum, Fairtrade-fokusveckor, Cafe Planet och gömda, glömda gårdar i Uddevalla 

centrum. 

 Hållbart lärande inom skolan 

Inom alla skolformer prioritera läroplansmål kring miljö och hållbar utveckling. 

Uppdraget är att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 

styrdokument samt FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning.  

 

Alla skolformer bedriver ett gott systematiskt kvalitetsarbete kopplat till lärande för 

hållbar utveckling utifrån de statliga styrdokumenten. Inom förskolan är exempelvis 

måltidspedagogiken väl utvecklad och har under året fokuserat på matsvinn. Inom 

grundskolan är det ämnesövergripande arbetssättet väl etablerat och i gymnasieskolan 

är perspektivet väl integrerat i samtliga kurser. 

 Rådgivning till medborgare, organisationer och företag  

Kommunen ger rådgivning till medborgare, organisationer och företag genom 

energi- och klimatrådgivning. 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun är kostnadsfri och 

opartisk. Syftet är att förmedla kunskap och driva på utvecklingen för ett mer hållbart 

samhälle inom området energi och klimat. Rådgivningen vänder sig till både 

privatpersoner och företag. 

 

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

klimatutbildningar. Bara genom att ändra beteende finns mycket energi och pengar att 

spara. Företag har ofta stor potential att spara energi och pengar, till låg eller ingen 

investeringskostnad. Energi- och klimatrådgivningen kommer fortsätta att erbjuda stöd 

till företag och agera bollplank kring energieffektivisering. 

Uddevalla kommun har under året tillsammans med fler kommuner erbjudit fördjupad 

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

Satsningen pågår till 2020 inom projektet Coacher för energi och klimat, som finansieras 

av Energimyndigheten. 
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 Hållbart friluftsliv 

Uppdrag att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. 

Det är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet genom att 

stödja människors möjligheter att vistas i naturen, där allemansrätten är en grund. 

Friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, 

jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är 

några exempel. 

 

I mitten på augusti 2019 tillsattes en tjänst som utvecklare med inriktning på friluftsliv. 

Sedan dess har arbetet med att ta fram en friluftsplan initierats. Under hösten har 

grundläggande faktorer som påverkar friluftslivet i kommunen kartlagts, så som fysiska 

och digitala miljöer samt styrdokument (lokala, regionala och nationella). Baserat på 

detta, och med grund i den metod som Naturvårdsverket har tagit fram, finns nu ett 

underlag för att kunna gå vidare i projektet. Under våren 2020 genomförs en omfattande 

kartläggning av friluftslivet i kommunen som kommer att ligga till grund för planens 

innehåll och omfattning. 

Nyckeltal 

Andel ekologiskt odlad åkermark i kommunen  

 

Datakälla: Jordbruksverket 

Nyckeltalet visar areal omställd åkermark som brukas med ekologiska 

produktionsmetoder enligt förordning (EG) nr 834/2007. 

Andelen ekologisk åkermark i kommunen är 30 procent och har legat på samma nivå 

sedan 2016. Nyckeltalet jämförs med Sveriges Ekokommuner där genomsnittet är 

betydligt lägre (16 procent). 

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

ekologiskt 2030, vilket Uddevalla redan har uppnått. Dock omfattar målet även 

betesmark vilket inte ingår i denna indikator. Tar man även med betesmark så blir den 
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totala andelen jordbruksmark som odlas ekologiskt i Uddevalla 35 procent, vilket 

innebär att kommunen ligger över det nationella inriktningsmålet för 2030. 

Andel skyddad natur inom kommunen 

 

Datakälla: SCB 

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefulla naturtyper och vattenmiljöer utvecklas inom 

kommunen, genom naturreservatsbildning och biotopskydd. Natura 2000-områden samt 

naturvårdsområden ingår inte. Vi mäter detta därför att det är viktigt att skydda land- 

och vattenområden eftersom det bidrar till ökad biologisk mångfald, sammanhängande 

ekosystem och minskad risk för undanträngande av naturen. 

Andel skyddad natur i Uddevalla är 6,4 procent. Vid jämförelse med Sveriges 

Ekokommuner ligger vi något över medel där snittet ligger på knappt sex procent. 

Jämfört med riket ligger dock Uddevalla lång under snittet som är nästan 11 procent. 

Under 2016 tillkom ett nytt biotopskydd. Det var Länsstyrelsen som beslutade att inrätta 

ett marint biotopskydd i området Sunningesund-Sundsvik för att bevara den biologiska 

mångfalden. Biotopskyddet innebär att området skyddas från alla åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Sunningesund-Sundsvik blev det första marina biotopskyddsområdet 

i landet. Därefter har inga nya naturområden skyddats. 
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Andel förskolor och skolor som är miljöcertifierade 

 

Datakälla: Håll Sverige Rent, Skolverket samt Uddevalla kommun 

Här följer vi upp hur många förskolor, skolor samt dagbarnvårdare som är 

miljöcertifierade. Det är ett nyckeltal där vi jämför oss med Sveriges Ekokommuner. Med 

miljöcertifiering menar vi skolor som är EMAS-registrerade, ISO 14 001, Utmärkelsen 

skola för hållbar utveckling eller Grön Flagg. 

Ökningen 2019 beror på att totala antalet verksamheter har minskat. I själva verket har 

även antalet miljöcertifierade förskolor och skolor också minskat något. 

Alla förskolor, skolor samt dagbarnvårdare i kommunal regi är miljöcertifierade och 

ingår i kommunens certifiering enligt ISO 14 001. Utöver det är tre fristående förskolor 

med i Grön Flagg. Även tre kommunala förskolor samt en kommunal grundskola är med i 

Grön Flagg. 

Uddevalla ligger över snittet bland Sveriges Ekokommuner där 17 procent av förskolor 

och skolor är miljöcertifierade (2018). 
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Skapa förutsättningar 

 
 

Övergripande miljömål: 

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

resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Det innebär att: 

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

giftfri miljö. 

• vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare förutsättningar 

att leva och verka hållbart. 

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

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Avfallsplan Pågår 

 Förorenad mark Delvis genomförd 

 Avloppspolicy Delvis genomförd 
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Hänt under året 

 Avfallsplan 

Avfallsplanen bygger på gällande lagar, internationella överenskommelser och 

lokala styrande dokument. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin. Att arbeta 

enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, är ett krav enligt såväl europeisk 

som svensk lagstiftning. 

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

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

målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet. 

 

Alla åtgärder i avfallsplanen har följts upp. Flera av åtgärderna är genomförda, bland 

annat plockanalyser, informationssatsningar om hur avfallssortering ska ske, åtgärder 

för att förebygga nedskräpning samt sanering av klotter. Många av åtgärderna pågår, som 

till exempel arbete för återbruk både internt och externt samt arbete med minskning av 

matsvinn. 

 Förorenad mark 

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

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

massa- och pappersindustri och glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och 

vatten. 

 

EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden 

(efterbehandlingsområden). I EBH-stödet registreras områden som misstänks vara 

förorenade av nedlagda eller pågående industriella verksamheter. Databasen 

administreras av länsstyrelserna. 

 

Kommunen genomför en ansvarskontroll för att utreda om föroreningen skedde innan 

eller efter 1969 samt om det är fortsatt samma fastighetsägare. Utifrån detta kan ansvar 

utkrävas samt att bidrag för åtgärder kan sökas. 

En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur kommunen bör arbeta vidare med 

förorenade områden i en handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till 

översiktsplanen. 

 Avloppspolicy 

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv 

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

Uppdraget har under året konkretiserats och arbete pågår nu med att revidera de 

styrande dokument som är kopplat till avlopp. Löpande dialog sker med politikerna 

under arbetet. Uppdraget har förlängts till 2020. 
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Nyckeltal 

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

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Här visar vi hur stor andel av det insamlade hushållsavfallet som sorterats som organiskt 

material. Av det organiska materialet tillverkas biogas. 

Utvecklingen har de senaste åren gått nedåt och ligger nu på 32 procent. Det beror på 

övergång till insamling av organiskt hushållsavfall i papperspåsar. Avfallet i 

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

innebär att avfallet blir lättare. I Uddevalla sorteras allt matavfall i papperspåse istället 

för plastpåse. Den största fördelen är att användandet av miljöfarlig plast minskar. 

Matavfallet går till biogasproduktion och med papperspåsar kan mer biogas utvinnas 

eftersom påsarna kan rötas tillsammans med matavfallet. 
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Mängd mat- och restavfall som samlas in (organiskt, brännbart och deponi), per invånare. 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Här visar vi hur mycket avfall som samlas in från hushållen av våra sopbilar i kommunen. 

Det organiska avfallet används för framställning av biogas. Det övriga hushållsavfallet går 

till kraftvärmeverket Lillesjö som utvinner både el och värme till fjärrvärmenätet. 

Under 2019 fortsatte mängden insamlat mat-och restavfall att minska och ligger nu på 

185 kg per invånare vilket är det lägsta hittills inom dessa mätningar. Mängden 

hushållsavfall i Uddevalla är lägre än snittet i riket som är 204 kg per person. 

Mängd hushållsavfall som lämnas på återvinningstationerna, per invånare 

 

Datakälla: Förpackning- och tidningsinsamling (FTI) 

Här mäter vi hur mycket avfall som lämnas in till återvinning från hushållen i Uddevalla 

kommun. Här ingår tidningar, glasförpackningar, pappersförpackningar och 

metallförpackningar. Detta avfall tar FTI hand om. (FTI - Branschorganisation i Sverige 

för Förpackning- och tidningsinsamling). 
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Under 2019 ökade insamlingen i Uddevalla kommun till 80 kg per invånare. Ökningen 

skedde främst bland plastförpackningar men även insamling av tidningar ökade något 

2019. Ur ett längre tidsperspektiv kan man dock se en minskande trend, vilket bland 

annat beror på minskning inom tidningar då allt fler går över till digitala tjänster. 

Uddevallas kommuninvånare lämnar totalt in mer till återvinning än medel i Sverige som 

ligger på 62 kg per invånare. 

Insamling av farligt avfall från hushållen i Uddevalla kommun. 

 

Datakälla: Uddevalla Energi 

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte 

hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till 

särskild insamling. 

Här mäter vi hur mycket farligt avfall som samlas in från hushållen. Farligt avfall från 

hushållen består av bland annat glödlampor, batterier, kasserade elektiska produkter till 

exempel eltandborstar och telefoner. 

Mängden insamlat farligt avfall har minskat något och låg 2019 på 3,3 kg per invånare. 

Insamlingsboxar finns i flera butiker runt om i kommun för att underlätta insamling av 

farligt avfall. 
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Planera hållbart 

 
 

Övergripande miljömål: 

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. 

Det innebär att: 

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

kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommuns identitet. 

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

transportbehoven. 

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

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

ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska mångfalden 

har ett värde även när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är möjlig att göra. 

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

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

jordbruksmarken enligt mål i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett 

kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras. 

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

och som långsiktig resurs för många viktiga näringar. 

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

till största möjliga miljönytta. 
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Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Värdefulla kulturhistoriska miljöer Ser ut att uppnås 

 Nya bostadsområden Uppnås delvis 

 Utveckla kulturarv och varumärket 

Uddevalla kommun 

Pågår 

 Naturupplevelse för boende och turister Uppnås delvis  

 Skydda känslig kustmiljö Ser ut att uppnås 

 

Hänt under året 

 Värdefulla kulturhistoriska miljöer 

Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

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

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

och vårda den äldre bebyggelsen möjliggör för efterkommande generationer att uppleva 

och förstå vår historia och utveckling. 

 

I en kartläggning av lokaler för kultur lyfts det fram ett antal exempel på värdefulla 

kulturhistoriska byggnader som med fördel skulle kunna brukas för kulturändamål.  

Elever från byggprogrammet på Uddevalla gymnasieskola har renoverar Gula Villan på 

Emausområdet som en del i sin utbildning. 

 Nya bostadsområden 

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. 

Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service. 

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

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

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

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

område ser områdesplanen till att uppfylla kraven på ekologisk hållbarhet. Dessutom 

kommer boende att ha nära till kollektiva transporter och centrumnära utbud och 

service. Att bygga tätt och prioritera gående istället för bilister bidrar ytterligare till 

områdets hållbarhet. 

 

Projektet befinner sig i en uppstartsfas som kommer följas av ett planeringsskede de 

kommande tre åren. Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom delområde 
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Riverside. Planering och handlingsplan för hamnens flytt västerut har upprättats och 

arbetsgrupper har startats upp med fokus på arbetsmiljö, triangelspår, 

etableringsstrategi Fröland samt ny timmerterminal. Fortsatt samarbete och dialog med 

markägare avseende utveckling av området Anegrund pågår. 

 Utveckla kulturarv och varumärket Uddevalla kommun 

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken. 

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

Uddevalla, vid inloppet till staden. Den anrika badorten Lyckorna, i södra kanten av 

Ljungskile, grundades 1877 av grosshandlare Robert MacFie. Här umgicks prominenta 

sommargäster i de pampiga sommarvillorna och friskade upp sig med varma och kalla 

bad på varmbadhuset och kallbadhuset. 

Under året har en aktivitetspark invigts i nära anslutning till Gustafsberg. I övrigt 

tillhandahåller kommunen aktiviteter och verksamhetsytor på området under såväl 

sommarsäsong som vintertid genom kommunala badplatser, Landbadet, bollplaner och 

skidspår. Det har även tagits fram en vårdplan för Gustavsbergsparken. 

Arbetet med konstnärlig gestaltning har förbättrats för att skapa och stärka identiteten 

på olika platser i Uddevalla kommun. Bland annat Thordénparken, Hasselbacken, 

Kungsgatans entré mot Kampenhof och allén vid Museiparken har under året gestaltats 

konstnärligt. 

 Naturupplevelse för boende och turister 

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

naturupplevelse, boende och turism 

Kommunen har under året tagit fram skisser på en terrass över vattenfallet vid 

Hasselbacken, ett fiskecenter samt informationsskyltar och underlag för en fiskräknare. 

En uttalad ambition finns att knyta ihop en laxtrappa med en utsiktsplats och där också 

kunna visualisera fiskens vandring via digital teknik. 

 

Arbete pågår med att ta fram nya reservatföreskrifter för Bassholmen för att stärka 

kommersiella förutsättningar på Bassholmen på ett hållbart sätt. 

Kommunen håller på att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. Löpande arbete sker i 

översiktsplaneringen utifrån perspektivet att säkerställa områden för friluftsliv och 

rekreation. 

Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i ett 

vattennära läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera översvämningsskyddet 

längs med Bäveån på ett sätt som möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. 
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 Skydda känslig kustmiljö 

Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön. 

Förslag om Biosfärområde Bohuslän har lyfts i projektet Mellankommunal 

Kustzonsplanering och det mottogs positivt. Syftet är att skapa ett modellområde för 

hållbar utveckling (Agenda 2030) utifrån lokalsamhällets engagemang. I augusti gjordes 

ett studiebesök i Biosfärområde Kinnekulle med Vänerskärgården. Syftet med 

studiebesöket var att öka förståelsen för vad ett biosfärsområde är, vad det inneburit för 

kommunen och hur det kan användas för att skapa hållbar utveckling. 

Nyckeltal 

Mängd fosfor som släppts ut genom avloppsvattnet från kommunens reningsverk 

 

Datakälla: Västvatten 

Här mäter vi hur mycket fosfor som släpps ut per liter avloppsvatten från kommunens 

reningsverk. Utsläpp av fosfor bidrar till övergödning. Det är därför viktigt att nivån är 

låg. Här finns också gränsvärde för vad som är tillåtet (grön linje). 

Halten av fosfor som släpptes ut 2019 ligger på en mer normal nivå jämfört med 

föregående år. Halten ligger med stor marginal under gränsvärdet. 

Den höga halten 2018 berodde dels på den extremt torra sommaren, vilket medförde 

höga halter av näringsämnen i inkommande vatten, samt på grund av ett par 

driftstörningar under augusti. 
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Ställ krav 

 

 

Övergripande miljömål: 

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

av varor och tjänster där så är möjligt. 

Det innebär att: 

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

använder i våra verksamheter.  

• att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter. 

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

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Miljöanpassad upphandling Uppnås delvis 

 Ekologiska livsmedel Målet uppnått 

 Etiskt märkt kaffe Uppnås ej 
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Hänt under året 

 Miljöanpassad upphandling 

Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial. 

Många av dagens miljöproblem kan härledas till våra konsumtionsmönster. Varje 

organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och 

tjänster. Att miljöanpassa upphandlingen hjälper kommunens inköpare att köpa varor 

och tjänster med mindre miljöpåverkan. 

 

I planeringen ligger att tillsätta en hållbarhetssamordnare som skall medverka vid 

upphandlingar för att stödja arbetet med att ställa miljökrav. 

 Ekologiska livsmedel 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar och fler och fler produkter byts succesivt ut 

från konventionella till ekologiska. En orsak är nytt livsmedelsavtal som trädde i kraft 

under våren 2019 med fler ekologiska produkter.  

 Etiskt märkt kaffe 

I kommunens kaffeautomatsavtal ska det endast finnas produkter som är etiskt 

märkta.  

Etisk upphandling stödjer socialt ansvarstagande vid inköp av varor och tjänster så att 

hänsyn tas till mänskliga rättigheter. 

 

Under 2018 var 51 procent av inköpt kaffe i kaffeautomatsavtalet etiskt märkta. För 

2019 är motsvarande siffra 58 procent. Orsaken till att målet på 100 procent etiskt 

märkta produkter i kaffeautomatsavtalet för kommunens verksamhet inte har uppfyllts 

beror på att ny upphandling har överklagats. 
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Nyckeltal 

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

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Här följer vi utveckling av hur stor andel ekologisk mat som vi köper till skolor, vård och 

omsorg som kommunen själv driver. Uddevalla kommuns målsättning till 2018 var att nå 

30 procent. 

Under 2019 var andelen ekologiska livsmedel som köptes in 32 procent, vilket innebär 

en kraftig ökning sedan förra året, utan att kostnaderna har ökat. Orsaken är det nya 

livsmedelavtalet som trädde i kraft under våren 2019. 
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Var energimedveten 

 

 

Övergripande miljömål: 

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

energi. 

Det innebär att: 

• vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun. 

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

verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin 

energianvändning.  

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

energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. En energiplan är antagen 

som definierar effektmål inom flera områden. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Mer solenergi Ser ut att uppnås 

 Lokalförsörjning Delvis genomförd 

 Minska energianvändningen Ser inte ut att uppnås 
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Hänt under året 

 Mer solenergi 

Solenergianläggningar ska finnas på alla kommunala byggnader vid nybyggnation 

och vid större tillbyggnader och renoveringar. 

En solcellspark finns numera i kommunen. Solcellsparken omfattar 10 000 m2 och de 920 

solpanelerna täcker cirka 1 600 m2. Placeringen strax söder om Uddevallabron gör den 

synlig för alla som kör förbi på E6:an. 

På kommunala byggnader finns det totalt 688 m2 solceller, vilket kan jämföras med 599 

m2 som var ingångsvärdet för 2019. Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen 

energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och nybyggnationer. 

Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras framöver är 

Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och Sundsvägen. 

 Lokalförsörjning 

Genom ett kommunövergripande samarbete förvaltningar emellan främja en mer 

effektiv lokalförsörjningsprocess.  

Kommunala verksamheter har behov av ändamålsenliga lokaler, och för vissa 

verksamheter även utemiljöer, både ur ett medarbetar- och målgruppsperspektiv. Att 

säkerställa rätt behov över tid är därför av oerhörd vikt för kommunen. Kommunens 

målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika hållbar kräver en gedigen kunskap om 

verksamheten. Det kräver även ett gediget arbete och kunskap om behovsprocessen. För 

att verksamhetens behov ska kunna beskrivas över tid behövs en tydlig, transparant, 

aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning. 

 

Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med 

fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess 

samt arbetet med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler.  

En operativ grupp har under året intensifierat samarbetet för att planera och genomföra 

akuta lokalförsörjningsprojekt. Det ökade samarbetet har också gett ökad kunskap för 

våra gemensamma processer för att förse verksamheter med lokaler.  

Implementeringen av den nya investeringsprocessen pågår och har inneburit en bättre 

kvalitet i exempelvis beställningar och leveranser mellan förvaltningarna. Under våren 

genomfördes en gemensam utbildning för projektägare och beställare i kommunen. 

Utbildningen gav en ökad förståelse för hur samarbetet kan förbättras inom 

lokalförsörjningen. 
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 Minska energianvändning 

Den specifika energianvändningen för uppvärmning i byggnader ska minska i 

samband med ny-, om- och tillbyggnation av fastighetsbeståndet inom kommunens 

verksamhet.  

Kommunen har antagit de regionala energimål om effektivare energianvändning till 

2020. Energianvändningen ska då vara 20 procent effektivare jämfört med 2009. Gäller 

uppvärmning av byggnader. 

 

Energianvändningen för uppvärmning i kommunala byggnader har minskat något under 

perioden. Energianvändningen 2019 uppgår till 93 kWh/m2 jämfört med 100 kWh/m2 

2009. Det innebär en minskning med sju procent. 

Under 2019 genomfördes ingen nyproduktion, men byggnadsmoduler installerades på 

grund av ökat tryck på fler skolor i kommunen. Moduler är ur ett energiperspektiv 

mycket sämre än riktiga byggnader. De är också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya 

byggnader som uppförs utanför fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av 

värmepumpar. Detta bidrar till att energianvändningen inte minskar i takt med 

målsättningen. 

Nyckeltal 

Total energianvändning för uppvärmning och elanvändning i kommunens byggnader 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Här mäter vi totala energianvändningen för uppvärmning och elanvändning i 

kommunens byggnader. 

Byggnader som kommunen äger är exempelvis skolor, förskolor, simhall, ishall och 

idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej. 
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Energianvändningen i kommunala byggnader har varit relativt oförändrad under hela 

perioden. Energianvändningen 2019 uppgår till 164 kWh/m2.   

Under 2019 genomfördes ingen nyproduktion eller ROT-renovering, endast en Modul har 

tillkommit. Moduler är ur ett energiperspektiv mycket sämre än riktiga byggnader. De är 

också i stort sett alltid eluppvärmda. Nya byggnader som uppförs utom 

fjärrvärmeområdet är oftast eluppvärmda med hjälp av värmepumpar. Elanvändning 

ökar på grund av digitaliseringen och behov av datorer och skärmar ökar. Ett mörkertal 

finns även för laddning av elfordon. Separat mätning för elfordon saknas. Detta bidrar till 

att den totala energianvändningen ökar. 

Den totala elanvändningen i kommunens byggnader 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Sedan 2009 har elanvändningen ökat. Det som har påverkat målet negativt är att antal 

datorer kraftigt har ökat under de senast åren. Utrustningen laddas i stor utsträckning i 

kommunens lokaler vilket bidrar till att elanvändningen ökar. Fler och större skärmar 

börjar bli vanligt på kontoren. 

Det blir också allt vanligare att olika elfordon laddas på abonnemangen till kommunens 

byggnader. Denna elanvändning belastar byggnaderna när användningen följs upp. 

För att minska elanvändningen byts årligen armaturer ut till mer energieffektiva. 

  



 

 

25 
 

Andel förnybar och återvunnen energi i de kommunägda byggnaderna 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Här mäter vi hur stor andel av energin som är förnybar eller återvunnen i kommunens 

egna byggnader. Med förnybar menar vi energi som kommer från sol, vind eller vatten. 

Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader.  

Resultatet är något bättre sedan förra året. Drygt 60 procent av energianvändningen går 

till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både 

förnybart och återvunnet material och en stor del av materialet som bränns är sopor som 

innehåller plast och som räknas som fossilt. Vissa byggnader som ligger utanför 

fjärrvärmenätet är uppvärmda med pellets. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt Naturskyddsföreningens märkning 

Bra miljöval som innebär att den el som används är förnybar. 

Kommunen har idag 688 m2 solceller. Vid ny- och ombyggnation installeras solenergi. 

Närmast i tid för installation av solenergi är Källdalsskolan och Ramnerödskolan. 
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Tänk på hur du reser 

 

Övergripande miljömål: 

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

Det innebär att: 

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

och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras. 

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

öka.  

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

cykelmöjligheter. 

• samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. 

 

Åtgärder/Mål Resultat 2019 

 Utveckling av infrastruktur Delvis genomförd 

 Gång- och cykelvägar Genomförd 

 Stadsbussarnas linjenät Delvis genomförd 

 Digitalisering Ser ut att uppnås 
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Hänt under året 

 Utveckling av infrastruktur 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan. 

En intensiv process kring transportinfrastruktur har pågått under året i Uddevalla 

kommun och i samverkansplattformen Samverkan för Bohusbanan. Plattformen omfattar 

10 kommuner i Bohuslän samt 5 näringslivsorganisationer. Prioriterade arbeten under 

året har varit Interreg projektet Sverige-Norge ”Större region på riktigt” med fokus på 

transportkorridor gods och hamnar samt gemensam visualisering av järnvägskorridor 

från Kungälv till Strömstad där samtliga kommuner ingår.  

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en kollektivtrafikplan 

för Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens pendlingsnav med 

särskild betydelse för regional utveckling. 

 Gång och cykelvägar 

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

kommunen för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät. 

Under året har en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela 

kommunen tagits fram för att få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät. En plan för 

åtgärder är upprättad och planen uppdateras löpande. Utifrån planeringen har följande 

gång- och cykelbanor prioriteras: 

• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 

• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 

nämndens för fortsatt dialog. 

• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 

• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 

kommunen. 

 Stadsbussarnas linjenät 

Genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för 

stadsbussarna.  

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun tecknade 2012 ett samverkansavtal 

rörande stadstrafiken i Uddevalla där samverkan mellan kommunen och regionala 

kollektivtrafikmyndigheten formaliserades. Det övergripande målet i samverkansavtalet 

är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i 

förhållande till bilen.  

 

Inom ramen för den kollektivtrafikplan som Västra Götalandsregionen samt kommunen 

håller på att ta fram analyseras och utvärderas linjenätets utformning och effektivitet. 

Planen kommer att beskriva förslag till förbättringsåtgärder genom ändringar i 
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linjenät/linjeutbud, framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar som kan göras för 

att öka det hållbara resandet. 

 Digitalisering 

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 

arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering. 

Digitalisering kan bidra till minskat behov av transporter inom vissa områden. Under 

året har 14 e-tjänster färdigställts inom olika områden. Några automatiseringsprojekt 

har också blivit klara, bland annat ekonomiskt bistånd. Den digitala agendan som är ett 

styrande dokument för kommunens digitaliseringsarbete fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2019 och en tillhörande handlingsplan har tagits fram. 

Nyckeltal 

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

 

Datakälla: Västtrafik 

Här mäter vi hur många resor med kollektivtrafiken som görs under ett år. 

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

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 79 resor per invånare, vilket är i nivå med 

2018 (78 resor). Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som skett. 

Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem varför 

antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data. 
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Andelen personbilar i trafik som kan drivas förnybart (dieselbilar som kan köras på HVO ej 

medräknade) 

 

Datakälla: 2030.miljobarometern.se 

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

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

laddmöjlighet. 

Andelen fossiloberoende personbilar i Uddevalla har en positiv trend och låg 2018 på 6,3 

procent. Ökningen har dock avtagit de senaste åren och har legat på ungefär samma nivå 

sedan 2014. 

Andelen fossiloberoende bilar i riket är ungefär samma och ligger på 6,6 procent. 
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Andel personbilar som kan drivas med förnybara drivmedel inom den kommunala 

verksamheten  

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Indikatorn visar personbilar som ingår i kommunens fordonsgrupp. Förnybara 

drivmedel är gas, etanol, laddhybrid och ren elbil. 

Sedan flera år tillbaka har Uddevalla kommun haft många etanolbilar i sin fordonsflotta. 

Under senaste åren har dessa bytts ut till förmån för dieselbilar. Gas- och elbilar har 

köpts in under senaste åren, men på grund av att utbyggnaden av laddinfrastrukturen 

ligger efter och långa leveranstider av elbilar, så har utvecklingen gått åt fel håll under 

2019 och ligger nu på 30 procent. Svårighet finns också med tankmöjligheter för gasbilar. 

Det finns endast ett ställe inom kommunen. 
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Mängden alternativa drivmedel som tankas i förhållande till den totala mängden 

drivmedel inom den kommunala verksamheten 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Drivmedel som ingår är diesel, bensin, etanol och fordonsgas. Nyckeltalet gäller 

kommunal verksamhet. Bolag och stiftelser ingår inte. Inblandning av förnybart i diesel 

och bensin är inte med samt någon mätning för elförbrukning för elbilar ingår ej. 

Andelen fossilbränsle till kommunala fordon står på samma nivå som förra året, 92 

procent fossila bränslen såsom diesel och bensin. Det klart dominerade fordonsbränslet 

är diesel (71procent). 

Potentialen för förnybara bränslen är betydligt högre då 30 procent av kommunens 

personbilar kan tankas med förnybara bränslen (se ovan). Dock ingår här förbrukning 

från alla kommunens fordon, inte bara personbilar. 

För att minska fossilbränsleanvändningen för kommunala fordon arbetar kommunen 

med att succesivt byta till fordon som drivs på förnyelsebart bränsle. Totala antalet 

personbilar har minskat under året. Antalet rena elbilar är nu tretton jämfört med förra 

året då det fanns nio. Antalet diesel och bensinbilar har minskat något. Etanolbilarna 

fasas ut successivt. 

Det finns stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen för kommunala 

fordon. Bland annat när det gäller möjligheten till att ladda elbilar då det saknas 

infrastruktur för kommunens verksamhet. Det är också väldigt lång väntetid på att få 

elbilar. Gasfordonen har inte gått att beställa under en längre period men bör kunna 

beställas inom en snar framtid. 
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Mängd koldioxidutsläpp per anställd från kommunens tjänsteresor med bil 

 

Datakälla: Uddevalla kommun 

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och innefattar 

emissionerna utifrån bränslens innehåll av fossilt kol.  

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

ton/årsarbetare vilket bland annat beror på att antalet anställda har ökat. Uddevalla 

ligger marginellt under genomsnittet bland Sveriges Ekokommuner där utsläppen låg på 

0,18 ton/årsarbetare år 2018. 

Mängd koldioxidutsläpp per invånare, exklusive industrin. 

 

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

Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser, som bidrar till att temperaturen 

stiger och klimatet förändras. Den främsta orsaken är utsläpp av växthusgasen koldioxid. 

Koldioxid frigörs när vi använder fossila bränslen som naturgas, kol olja, diesel och 

bensin. 
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Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. 

Utsläpp orsakat av konsumtion är inte med. 

Koldioxidutsläppet per invånare i Uddevalla är 3,7 ton, vilket är en minskning med 36 

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

per invånare har minskat med 65 procent. Transporter är den sektor som står för största 

delen av utsläppen inom kommunen och har per invånare minskat med 11 procent sedan 

1990. De totala utsläppen från transporter har ökat med fem procent sedan 1990. 

Utsläppen inom transporter ökade fram till och med 2010 men har därefter minskat. 

Jämfört med Sveriges Ekokommuner ligger Uddevalla över genomsnittet som är 3,0 ton 

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

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

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

tabellen redovisas data för åren 2017–2019 medan kolumnen Trend visar utvecklingen 

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

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

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

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

resultat med medel för riket alternativt medel för Sveriges Ekokommuner (SEKOM).  

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

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

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

 Otydlig trend. 

  

Nyckeltal Enhet 2017 2018 2019 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Andel ekologisk 

odlad åker 

% 30 30 
 

16 (riket) 
 

➔ 

Andelen FSC-

certifierat 

skogsbruk 

% 31 
  

53 (riket) 
 

 

Andelen skyddad 

natur 

% 6,4 6,4 
 

10,8 (riket) 
 

➔ 

Miljöcertifierade 

skolor 

% 64 64 66 17 (SEKOM 

2018) 
 

➔ 

Organiskt 

hushållsavfall (brun 

soptunna) 

% 36 32 32  
 

➔ 

Hushållsavfall - 

(exkl. 

producentansvar) 

kg/inv. 199 188 185 204 (riket 

2018) 
 

 

Hushållsavfall för 

återvinning 

kg/inv. 82 74 80 62 (riket) 
 

 

Insamlad mängd 

farligt avfall, hushåll 

kg/inv. 3,7 
 

3,3 
  

 

Bly i avloppsslam mg/l 13 21 20 100 

(gränsvärde) 
 

 

Kadmium i 

avloppsslam 

mg/l 0,66 0,83 0,68 2 (gränsvärde) 
 

➔ 

http://uddevalla.miljobarometern.se/
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Nyckeltal Enhet 2017 2018 2019 Mål/Gräns-
värde/Medel 

Är vi bra 
idag? 

Trend 

Kvicksilver i 

avloppsslam 

mg/l 0,41 0,34 0,3 2,5 

(gränsvärde) 
 

 

Utsläpp av fosfor mg/l 0,24 0,3 0,23 0,3 

(gränsvärde) 
 

➔ 

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

 

Inköp av etiskt 

märkta varor 

kr/inv. 19 26 23 
  

 

Ekologiska 

livsmedel 

% 21 25 32 60 (mål 2030) 
 

 

Totala energianv. 

kommunala 

byggnader 

kWh/m2 156 157 164 140 (mål 

2020) 
  

Energianv. för 

uppvärmning i 

kommunala 

byggnader 

kWh/m2 88 88 93 85 (mål 2020) 

131 (Riket 

2016)1 

 

 

Elanv. i kommunala 

byggnader 

kWh/m2 68 69 71 56 (mål 2020) 
 

 

Förnybar energi i 

kommunala 

byggnader 

% 81 82 87 94 (SEKOM 

2018) 
 

 

Resor med 

kollektivtrafiken 

antal/ 

inv. 

 
78 79 70 (SEKOM 

2017) 
 

➔ 

Fossiloberoende 

personbilar i hela 

Uddevalla kommun 

% 6,3 6,3 
 

6,6 (riket) 
 

➔ 

Fossiloberoende 

personbilar i 

kommunorg. 

% 38 31 
 

41 (riket) 
 

 

Förnybara 

drivmedel i 

kommunorg. 

% 10 8 8 
 

 

 

Utsläpp för 

tjänsteresor med 

bil 

ton/ 

anställd 

0,2 0,15 0,16 0,18 (SEKOM 

2018) 
 

 

Totala mängden 

utsläpp av 

koldioxid 

ton/ 

inv. 

3,7 
  

2,7 (riket) 
 

 

 

 
1 Energistatistik för lokaler 2016, ES 2017:5, Energimyndigheten, Medelvärdet är för lokaler ägda av 
kommuner. https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-
for-lokaler-2016.pdf 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-for-lokaler-2016.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/bostader/energistatistik-for-lokaler-2016.pdf
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