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MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN
Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, § 203 (tidigare policy antagen den
14 september 1999, § 128)
Uddevalla Vision 2040 är ”Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän” .
Miljöfrågorna är viktiga för Uddevalla kommun. Vi strävar mot ett långsiktigt hållbart
samhälle ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att skapa en god och hälsosam
miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunen ska utvecklas och växa utan att
belasta vår gemensamma livsmiljö. Miljö- och klimathänsyn ska vara en självklar del i arbetet,
det nuvarande och framtida.
Uddevalla kommuns verksamhet ämnar att med utgångspunkt från gällande lagar och krav:
‐
‐
‐
‐

bevara och gynna biologisk mångfald för att värna om de natur- och kulturmiljöer som
eftersträvas i Vision 2040
minska användningen av ändliga naturresurser
återanvända och återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett
kretsloppsanpassat och hållbart samhälle
förebygga föroreningar av luft, mark och vatten

Miljöpolicyn uppfylls genom:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

kommunens miljöledningssystem EMAS som bidrar till att ständigt utveckla och förbättra
miljöarbetet i vår verksamhet, med den styrning som återfinns i kommunens Miljöhandbok
att utveckla miljömål med utgångspunkt från kommunens betydande miljöaspekter samt de
nationella miljömålen som är relevanta för kommunen
årlig miljörevision i alla verksamheter
att årligen offentligt redovisa kommunens miljöarbete, som har granskats och godkänts av
oberoende miljörevisorer
att all kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med
syftet att vara en föregångare
att samverka med dialog och att tillvarata det engagemang som finns hos varje individ och
som är betydelsefullt för en hållbar utveckling
samverkan med olika samhällsaktörer för att främja delaktighet, gröna innovationer, forskning
och miljöföretag
samverkan med medborgare, verksamhetsutövare och övriga intressenter för att gemensamt
skapa ett hållbart samhälle
att värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar
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BILAGA 1
UDDEVALLA - VISION 2040
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän
En vision för Uddevalla kommun
LIV - LIV i Uddevalla präglas av det goda livet, mångfald, samt mänsklig tillväxt.
Det goda livet
Miljön är och har sedan länge varit vårt gemensamma ansvar och en förutsättning för liv. I Uddevalla
produceras varor och tjänster med miljön i förgrunden och med en överlägsen kvalitet som resultat.
Utveckling och bebyggelse av stad och land görs utifrån ett hållbart samhälle där det offentliga och
privata tillsammans värnar miljön och det goda livet.
Mångfald
Mångfald och mångkultur präglar Uddevalla. Demokrati och social rättvisa är basen, där alla ska ha
möjlighet att delta i det sociala livet. Mångkulturella yttringar leder till en härlig och frisk egenkultur
skapad av idérika människor. Den biologiska mångfalden i luft, mark och vatten värnas och är en
förutsättning för allt liv och hållbar utveckling.
I och vid vattnet
Bäveån är nu integrerad med stadskärnan. Uddevallas flera mil långa kust gör att havet är tillgängligt
som offentlig miljö samtidigt som boende nära havet har möjliggjorts i allt högre grad.
Mänsklig tillväxt
Genom att ta tillvara alla medborgarnas kunskap och kompetens har vi skapat en större upplevd trivsel
och en känsla av meningsfull påverkan. Det mänskliga mötet och tron på människans förmåga är en
viktig förutsättning för att främja utvecklingen av god livskvalitet.
Vi skapar arbete och tillväxt - tillsammans!

LUST - Medborgarna är välmående, kreativa, engagerade och har stark framtidstro.
Kreativitet
Här finns kreativa mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. Förskoleverksamheten och skolan är en miljö för växtkraft och glädje. Småföretaganden finns inom allt från
kultur till traditionellt näringsliv.
Engagemang
I Uddevalla finns ett stort samhällsengagemang. Utvecklingen i Uddevalla är i mångt och mycket ett
resultat av samverkan mellan kommun och olika aktörer från alla delar av samhället.
Framtidstro
Det finns en stolthet i att vara uddevallabo och företagare i Uddevalla. Vi har på så sätt många
ambassadörer för Uddevalla. Varumärket är väl inarbetat. Utbudet för ungdomar är stort och här finns
en ungdomlig iver och entusiasm.
Välmående
Den långsiktiga satsningen på folkhälsa har gett bra resultat. Arbetet genomsyrar de kommunala
verksamheterna och effekten är fler friskfaktorer och en säker och trygg kommun.

LÄGE - Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av
Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.
Maritimt centrum
I Uddevalla finns ett maritimt kompetenscentrum som med nära koppling till näringslivet bedriver
forskning och utbildning. Det maritima temat genomsyrar staden med det kustnära boendet,
gästhamnar, besöksnäring och kultur. Bäveån är nu en naturlig del i stadens centrum.
Fjord och fjäll
Uddevallas unika natur och miljö har skapat förutsättningar för utveckling. Här finns, i tätort och
landsbygd, attraktiva boenden, rekreation och naturupplevelser samt ett större antal turist- och
besöksmål.
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Växtkraft
Uddevalla växer. Vi växer både befolkningsmässigt och som handelsregion. Entreprenörsandan
utvecklas och antalet entreprenörer ökar. Kultur- och föreningslivet är mer omfattande än någonsin. Vi
fortsätter att utveckla regionens största gymnasieverksamhet och här trivs och utmanas ungdomar.
Vuxna kan komplettera sina tidigare studier och bredda sin kompetens.
Närhet
I Uddevalla är det nära. Nära till utbyggda kommunikationer och nära till storstäder som Oslo och
Göteborg och det kustnära livet i Bohuslän. Nära till hela världen genom den digitala motorvägen.
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BILAGA 2
Sveriges nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det
tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt.

1 Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

2 Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

3 Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledingssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

4 Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll
och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

5 Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning

6 Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning

7 Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.

8 Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

9 Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse
värden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar.
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11 Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.

12 Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kultumiljövärden och sociala värden värnas.

13 Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

14 Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

15 God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

16 Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och eko systemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livs kraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund
för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Uddevalla kommun arbetar efter de 16 nationella miljökvalitetsmålen och
har i översiktsplan 2010 beslutat att ge särskild uppmärksamhet till:
1 Begränsad klimatpåverkan
7 Ingen övergödning
8 Levande sjöar och vattendrag
9 Grundvatten av god kvalitet
10 Hav i balans samt levande kust och skärgård
15 God bebyggd miljö
En miljöbedömningsmall har tagits fram för att underlätta och synliggöra vilken miljöpåverkan som
beslut ger. Miljöbedömningsmallen utgår från de sex ovanstående miljökvalitetsmålen.
Bedömningsmallen används vid beslut som rör lokalisering av bebyggelser, VA-frågor, planärenden,
samråd, remissförfarande med strategisk viktig karaktär. Miljöbedömningsmallen används även vid
fullmäktiges strategiska beslut om strategiska dokument, visioner, policys, översiktsplaner samt
styrande dokument såsom styrkort.
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Bilaga 3
Uddevalla kommuns betydande miljöaspekter
(Det som sker i verksamheten som påverkar miljön positivt eller negativt)
Kärnverksamhet
1. Information till medborgare och lokala verksamhetsutövare
2. Myndighetsutövning inom miljöområdet
3. Produktion av varor och tjänster (Teknisk service, utbildning och beslut rörande miljö (ej
myndighetsutövning)

Flöden
4.
5.
6.
7.
8.

Användingen av material och råvaror
Energianvändning
Vattenanvändning
Avlopputsläpp
Avfallshanteringen

Stödjande processer
9. Transporter (förbrukning av drivmedel och utsläpp av koldioxid)
10. Inköp och upphandling
11. Administration av verksamheten

Områden som är verksamhetsövergripande
12.
13.
14.
15.

Nödlägesberedskap
Användningen av miljöskadliga ämnen och produkter
Medarbetare miljökunskap
Samverkan med övriga intressenter

