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Inledning 
Denna miljöredovisning innehåller en beskrivning av kommunens miljöarbete och uppföljningen av 
kommunens övergripande miljömål. Kommunens övergripande miljömål tar avstamp i de 16 nationella 
miljömålen och kommunens miljöpolicy och ger ramen för miljöarbetet i kommunen. De övergripande 
miljömålen är inriktningsmål och är inte tidsatta. Målen berör både kommunen som geografiskt område 
och kommunens egen verksamhet.  

De övergripande miljömålen bryts ner till tidsatta konkreta åtgärder och handlingsplaner som vi arbetar 
med för att nå målen.  

Vår verksamhet  
Uddevalla kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice 
som finns i kommunen. I kommunen bor det över 55 500 personer. Uddevalla kommun styrs av folkvalda 
politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Kommunstyrelsen är det högsta 
verkställande organet i kommunen, och fungerar som kommunens "regering". Styrelsen leder kommunens 
verksamhet och har det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.  De förbereder ärenden som ska 
beslutas av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.  Inom 
kommunen finns också nämnder. De fyra nämnderna är Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. För varje nämnd och styrelse finns en 
förvaltning, som har till uppgift att verkställa besluten.  

Kommunledningskontoret 

Samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag. Bland annat har förvaltningen ansvar 
för övergripande frågor som rör strategisk planering, lokalförsörjning, ekonomi, personal, kansli, kvalitet, IT, 
kommunikation och arbetsmarknadsåtgärder. Här arbetar också med sysselsättningsfrågor ur näringslivs- 
och arbetsmarknadsperspektiv, EU och internationella frågor, folkhälsa, kollektivtrafik, statistik med mera. 

Kontoret förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns 
även kommunens arkiv med offentliga handlingar. 

Socialtjänsten 

Utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär att utreda behov och ge barn, unga eller 
vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har rätt till och i olika former. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna ska 
utgå från varje individs behov, resurser och förutsättningar. 

Barn och Utbildning 

Anordnar omsorg och utbildning för förskola, familjedaghem, grundskola, särskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. Hanterar frågor som barnomsorgsplaceringar, val till grundskola, gymnasiet och 
vuxenutbildningen och all administration runt dessa skolformer. Dessutom arbetar förvaltningen med 
skolskjutsar, inackorderingsbidrag, resursfördelning och andra ekonomiska frågor. Gymnasiekontoret har 
även hand om antagningen till gymnasieutbildningarna i Uddevalla, Lysekil, Orust och Tanum. 

Kultur och Fritid 

Kultur och fritid ansvarar bland annat för kommunens badplatser, bibliotek, fritidsgårdar, 
idrottsanläggningar och kulturskola. Stödjer föreningar och studieförbund. Ansvarar för spår och leder i 
kommunen. 

Samhällsbyggnad 

Arbetar med att utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla kommun, både nu och för framtiden. En 
samhällsbyggnadsprocess som innehåller allt från detaljplanering, bygglov, byggtillsyn, miljötillsyn, 
fastigheter, marker, skogsvård, exploatering, trafik, gator, parker samt service som lokalvård, kost och 
fordon. Här finns också kommunens energi- och klimatrådgivning, kommunal lantmäterimyndighet och 
kart- och mätverksamhet.  
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Miljöpolicy för Uddevalla Kommun 
Uddevalla Vision ” Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet”. Miljöfrågorna är ett 
priorierat område 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 Uddevallas Vision 

 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 som bidrar till att ständigt utveckla och förbättra miljöarbetet i 
vår verksamhet. 

 att utveckla miljömål med utgångspunkt från kommunens miljöpåverkan samt de nationella 
miljömålen som är relevanta för kommunen  

 årlig miljörevision i alla verksamheter 

 att all kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att 
vara 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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Mål och resultat 2017 
Fullmäktige antog i april 2013 sex övergripande miljömål. Miljömål visar kommunens ambitioner inom 
miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Syfte med miljömålsarbetet 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. I 
miljöredovisningen finns åtgärder/handlingsplaner som har bidragit till resultatet för de övergripande 
miljömålen 2017. Bland åtgärder/handlingsplaner finns energiplanens övergripande energimål med för 
att belysa det pågående arbetet inom energiplanen. 

I kolumnen ”Är vi bra idag?” redovisar vi vår bedömning för nuläget inom respektive nyckeltal. Är ansiktet 
glatt  betyder detta att nuläget är positivt, är ansiktet ledset/surt   är nuläget negativt, är ansiktet 
mediokert   är nuläget oförändrat. 

I kolumnen ”Blir vi bättre?” har pilar använts för att ange utvecklingens riktning. Pilarnas riktning bygger på 
en treårstrend där den gröna uppåtgående pilen visar att trenden är bättre år från år och den röda 
nedåtgående pilen visar på en försämring år från år och den gula pilen visar på en oförändrad trend 
under åren. 
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Uppmuntra och inspirera 

 
Vi ska ta ansvar för att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog med medborgare, 
organisationer och näringsliv. Genom utbildning, information och kompetensutveckling ska vi säkerställa 
medarbetarnas engagemang för en hållbar utveckling. 
De val som kommunens medarbetare, medborgare, organisations- och näringslivsföreträdare gör till 
vardags är viktiga och påverkar i hög grad möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
Kommunens ansvar är att inspirera, uppmuntra och stödja miljöförbättrande insatser gentemot 
medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. 

Uddevalla kommun är sedan 2010 en Fairtrade city. För att öka kännedom om rättvis handel och vad 
Fairtrade står för, har flera aktiviteter genomförts under året. Samarbete sker med många olika aktörer 
både lokalt och regionalt. Vi har bland annat deltagit vid Bo och Leva mässan, Earth Hour, Glömda gömda 
gårdar och Fairtrade fokusveckorna.  

Lärande för hållbar utveckling inom skolan ses en av de viktigaste miljöaspekterna. De olika skolformerna 
har valt olika strategier för att arbetet. Förskolan har haft fokus på hållbarhetsaspekterna i 
måltidspedagogiken och naturvetenskap- och teknikplanerna. Många av kommunens förskolor är 
certifierade enligt Grön Flagg.  

Grundskolan har arbetat för att hållbar utveckling ska vara ett grundfundament för allt utvecklingsarbete. 
Gymnasiet har haft extra fokus på lärande för hållbar utveckling på de gymnasiegemensamma temadagarna 
samt vecka 9 då samtliga program och ämnen lyfte dessa perspektiv i undervisningen.  Det 
ämnesövergripande arbetet där närmiljön och det omgivande samhället används för att skapa mer 
autenticitet i lärandet behöver dock utvecklas, både inom grundskolan och gymnasiet.  

 

Åtgärder/handlingsplan Resultat 2017 

Uppmärksamma Fairtrade Genomfört  

Hållbart lärande inom skolan  Pågår 

Aktiv samverkan med intressenter inom boende och näringsliv Pågår 

Rådgivning för medborgare, organisationer och företag Pågår 
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Bild: Kreatörens förskola, Rotviksbro 

 

Kommunen har under året arbetat för ökad samverkan med aktörer kopplade till näringslivsverksamhet och 
med fokus på staden och kommunens olika handels- och centrumbildningar. Konkret har arbetet inneburit 
ett ökat engagemang hos näringsidkare, fastighetsägare och aktörer verksamma inom området. Genom att 
skapa delaktighet och inflytande i tidiga skeden, är målbilden att öka framgången i genomförande-
processerna. I samverkan med Uddevalla Centrumutveckling har fem centrala arbetsuppgifter tagits fram 
för att öka samsynen i stadskärnan; marknadsföring, rent och snyggt, trafik och tillgänglighet samt utbud. 
 
Den påbörjade handelsstrategin har under året bearbetats till ett mer stringent material och har i sin 
nuvarande form fokus på centrumutveckling. Strategin kommer att förädlas dels genom koppling till stads- 
och platsutveckling och dels genom frågeställningar kring hållbara konsumtionsstrategier, köpkraft och 
attraktion. Utvecklingsarbetet har genomsyrats av stor samstämmighet mellan kommun, fastighetsägare, 
näringsidkare och näringslivsorganisationer att fortsätta arbetet med att skapa en strategi för hållbar 
konsumtion och identifiera särskilda utvecklingsområden i centrumområdet där man med gemensamma 
krafter ska förstärka förutsättningar för ett attraktivt centrum. 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Uddevalla kommun är kostnadsfri och opartisk. . Energi- 
och klimatrådgivarna samarbetar nu med fler kommuner i Bohuslän, Trestad och Dalslandskommunerna 
Den största gruppen som söker rådgivning är privatpersoner och frågorna handlar mest om solceller, 
värmepumpar och belysning. Rådgivarna är ofta ute och håller föredrag för att inspirera medborgarna till 
att minska klimatpåverkan och spara energi. De har även riktade insatser till näringslivet för att minska 
energianvändningen. Energimyndigheten har beviljat medel till kommunen för en energicoach med fokus 
på företag och detta arbete har pågått under 2017 

Resultat 

Gröna nyckeltal Sort 2015 2016 2017 Är vi bra 
idag? 

Blir vi 
bättre? 

Antalet miljödiplomerade 
företag i Uddevalla 

Antal  19 17 14   
Andel ekologiskt odlad åker 
 

% 29 30    
Andel skyddad natur 
 

% 7,2 7,2 7,2   

Antal skolor och förskolor 
som har Grön flagg Antal 21 22    

Under 2017 har arbetet med att miljödiplomera små och medelstora företag fortsatt och antalet företag 
har minskat något. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem och innebär att företaget 
miljöanpassar sin verksamhet. I samband med miljödiplomering har all personal på företaget fått 
grundläggande miljöutbildning.  
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Nyckeltalet ekologiskt odlad åkermark är ett nycketal som Sveriges ekokommuner har tagit fram. Ekologisk 
odling innebär att kemikalieanvändningen minskar, vilket har en positiv miljöpåverkan. Nyckeltalet jämförs 
med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre (14% 2015) och varierar mellan olika 
kommuner. Senaste uppgiften är från 2015. 

Enligt senaste uppgiften från SCB 2016 har inga nya naturskyddsområden tillkommit. 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 blir det första marina 
biotopskyddsområdet i landet.  

 

 
Bild: Landets första marina biotopskyddsområde omfattar Sundsvik-Sunninge sund och sträcker sig under 
den södra delen av Uddevallabron 

Antalet skolor och förskolor med Grön Flagg har ökat något under senaste åren, vilket är positivt. Grön 
Flagg är ett program som Håll Sverige Rent ansvara för och som hjälper lärare och pedagoger att väcka 
upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. Gemensamt med lärare och elever skapas mål 
och när målen har nåtts hissas den gröna flaggan som symbol för hållbarhetsarbetet. 

 

 

Bild: Grön Flagg - Håll Sverige Rent symbol för hållbarhetsarbetet i skolor. 
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Skapa förutsättningar 

 

Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt att eftersträva en 
giftfri miljö, dels att vi ska verka för att ge medborgare och lokala verksamhetsutövare förutsättningar att 
leva hållbart. Det innebär att vi ska verka för att underlätta för återanvändning/återbruk. 

En hållbar livsstil innebär en balans mellan ekologi, ekonomi och etik för att tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers behov.  

Det handlar om hur vi använder våra resurser på bästa sätt genom att exempelvis återvinna och 
återanvända produkter, men också om vår konsumtion som speglas i mängden avfall. Ökad konsumtion av 
produkter leder oftast till ökad mängd avfall.  

 

På övergripande nivå för förskolorna har arbetet främst varit inriktat på Giftfri förskola. Beställarna på 
förskolorna har fått utbildning för att lättare kunna göra giftfria inköp, det har tagits fram en inköpskorg 
med giftfria alternativ i vårt beställarsystem Raindance och utbyte pågår av gamla sovmadrasser på 
förskolorna. Ett ramprogram har tagits fram för hur framtida förskolor bör utformas för att vara anpassade 
till verksamhetens krav ur pedagogiskt och miljöperspektiv. Det pågår ett projekt för att hitta lämplig nivå 
för en ”Giftfri förskola” när det gäller byggmaterial. Projektet har startats upp som ett pilotprojekt för att ta 
fram nivå för förslag på kvalitetsnivå/modell för att bygga så ”giftfritt” som möjligt. En samsyn om rätt 
nivåer underlättar i planering och upphandling inom respektive byggprojekt.  

Åtgärder/handlingsplan Resultat  

Giftfri förskola  Pågår 

Ny avfallsplan Ute på remiss 
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Kommunen har under 2017 arbetat fram en ny avfallsplan med syftet att skapa en hållbar avfallshantering 
och att ge förutsättning att arbeta för en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, 
laga och att betrakta avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer 
hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara.  

För medborgare ska det vara lätt att göra rätt. Avfallsplanen utgår från avfallshierarkin som visar hur vi ska 
prioritera, när vi planerar vår avfallshantering. Att arbeta enligt avfallshierarkin, även kallad avfallstrappan, 
är ett krav enligt såväl europeisk som svensk lagstiftning. 
Beslut om avfallsplanen kommer att ske under våren 2018. 

Resultat 

Gröna nyckeltal Sort 2015 2016 2017 Är vi 
bra idag? 

Blir vi 
bättre? 

Andelen organiskt 
avfall(matavfall) av den totala 
mängden hushållsavfall (exkl 
producentansvar) 

% 38 38 36   

Totala mängden 
hushållsavfall (exkl 
producentansvar) 

Kg/inv 200 200 199   

Insamling av hushållsavfall för 
återvinning enligt 
producentansvar 
(förpackningar och tidningar) 

Kg/inv 96 89 82   

1
Insamlad mängd farligt 

avfall, hushåll 
Kg/inv 3,6 3,6 3,7   

Medelvärde av bly i 
avloppsslam 

Gränsvärde 

mg/l 

100 18 14 13   

Medelvärde av kadmium 
i avloppsslam 

Gränsvärde 

mg/l 

2 0,66 0,65 0,66   

Medelvärde av 
kvicksilver i avloppsslam 

Gränsvärde 

mg/l 

2,5 0,42 0,46 041   

 

2013 infördes ett nytt insamlingssystem för hushållssopor. Istället för att sortera i olikfärgade påsar sker 
sortering av matavfall (organiskt avfall) och restavfall (brännbart) i ett brunt respektive grönt kärl.  Det har 
inneburit en ökad andel matavfall som går till biogasproduktion, vilket främjar en god resursanvändning.  
Sopbilarna i kommunen kör restavfallet till kraftvärmeverket på Lillesjö, där man utvinner värme till 
kommunens fjärrvärmenät och el. Matavfallet körs till en omlastningsstation på Lillesjö och transporteras 
därefter till anläggning där matavfallet rötas och blir till biogas.  

 

Bild: Sorteringskärl för hushållssopor 

För hela geografiska kommunen har andelen insamlad mängd matavfall fortsatt hög nivå, vilket är positivt.  
Hög andel insamlad mängd matavfall bidrar till miljömålet om minskad växthuseffekt eftersom biogasen 

                                                 
1 Insamling av farligt avfall är från hushållen och bygger på statistik från miljöstationerna 
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ersätter fossilt bränsle. Vid sorteringanalys som har genomförts kan man se att sorteringen behöver bli 
bättre så att renheten på matavfallet ökar. Detta är viktigt för att kunna framställa biogas. 

Den totala mängden hushållsavfall (exklusive producentmaterial) ligger på nästan samma nivå som förra 
året. Under 2017 har avfallsmängden i Uddevalla kommun minskat marginellt, vilket är ett bra resultat.  

 
Kommuninvånarna återvinner mindre 2017 jämfört med 2015. Det är framförallt insamling av tidningar som 
har minskat, trolig följd av att fler och fler går över till att använda digitala tjänster, istället för 
papperstidningar.  
Jämfört med FTI2s -statistik för Sverige i genomsnitt (64 kg/inv) är kommuninvånarna i Uddevalla 
mycket bra på att återvinna. 
Insamlad mängd farligt avfall ligger på samma nivå per invånare som förra året. Inlämningsboxar för farligt 
avfall finns i flera livsmedelsbutiker och insamling med bil, ”Farligt avfall bilen” är ett stöd för att 
insamlingen ska kunna ske på ett smidigt sätt.  
Information om hur man sorterar och återvinner rätt finns i sorteringsguiden på uddevalla.se och 
uddevallaenergi.se. Den finns numera även som en app att ladda ner till sin smartphone.  

Slamkvaliten är fortsatt god och visar att halter av tungmetaller understiger nuvarande krav, men också 
kraven som är föreslagna i kommande slamdirektiv.  

                                                 
2 FTI – Förpackning och Tidnings Insamlingen - ansvarar för insamling och återvinning av 

förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna - som sprider dem i Sverige. 
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Planera hållbart 

 

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. 

Det innebär att vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden och 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.  
Vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation och som långsiktig resurs 
för många viktiga näringar. 

Arbetet med tillsyn, information och fysisk planering genomförs så att det bidrar till största möjliga 
miljönytta. 

Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för energieffektivisering och minskade utsläpp av 
växthusgaser. God hushållning med natur- och kulturresurser innebär rent vatten, ren luft, ren mark och rik 
biologisk mångfald. 

Åtgärder/handlingsplan Resultat  

Utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Boedele Pågår  

Hållbar samhällsplanering Påbörjat  

Planera med goda kommunikationer Pågår  

Naturvårdsplan  Pågår 

En miljöanpassad stadsdel  

Bygg mer effektiv vård- och omsorgsboende Pågår 
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En renovering har genomförts av Landbadet. Med denna renovering ökade tillgängligheten till området för 
badets besökare. Lekplatsen är numera tillgänglig året runt, Vid strandpromenaden har en året-runt öppen 
HWC toalett byggts, badområdet är nu tillgängligt för alla hjulburna och den totala användarnyttan av 
området har ökat. En ny bro över Bodelebäcken håller på att färdigställas.                                                      

Samhällsbyggnadsstrategin konkretiserar kommunens översiktsplan och utgår från hållbarhetsaspekter i 
samhällsplaneringen. För att upprätta nya detaljplaner eller utföra markanvisning sker en förprövning av 
ärendena. Förprövningen har som förutsättning fastställda hållbarhetskriterier, som vägs in i en 
helhetsbedömning och med översiktsplan och samhällsbyggnadsstrategin som utgångspunkt. 

Enligt samhällsbyggnad strategin så ska stadens byggas inifrån och ut för att öka förutsättningarna för mer 
kollektivresande och att ta tillvara redan gjorda i mark och media support. Områdesplanen för Bäveån, som 
beslutades av fullmäktige under hösten, stämmer bra överens med samhällsbyggnad strategin och med 
närheten till kollektivtrafik, cykel och gångvägar.  

Cykelvägsutbyggnader, hållplatsutbyggnader och trafiksäkra passager utförs inom projektet "Rätt fart i 
staden".  

Arbetet med en naturvårdsplan har påbörjats och syftar till att bibehålla en god biologisk mångfald. 

Behovet av trygghetsboende och nya mer effektiva vård och omsorgsboende ökar. För att bäst ta vara på 
befintliga servicehus för äldreboende behöver en omvandling till trygghetsboende göras. Ett serviceshus 
har påbörjat omvandlingen till ett trygghetsboende.  Arbetet med denna omvandling kommer att fortsätta 
tills alla vård- och omsorgsplatser har övergått till att bli trygghetsboende.  

Arbetet med översvärmningsstrategin pågår. Den ska göra ett fördjupat utredningsarbete där det 
säkerställs genomförbara förstärknings- och konstruktionslösningar samt tar fram tidsplaner för arbetet. 

Kommunen har utrett hur de nuvarande och framtida behoven av boende ser ut för de målgrupper som har 
rätt till insatser enligt gällande lagstiftning. Kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd 
och den hjälp den behöver. När behoven och säkerheten inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet kan 
ett särskilt boende bli aktuellt.  

 

Resultat  

Gröna nyckeltal Sort 2015 2016 2017 Är vi bra 
idag? 

Blir vi 
bättre? 

Totalt utsläpp fosfor 

Krav - gränsvärde 

mg/l 

0,3 0,27 0,28 0,24   

Totalt utsläpp kväve 

Krav – riktvärde 

mg/l 

12 8,0 7,4 6,4   

Andel orörd mark som 
detaljplaneras i relation till 
återanvänd mark (%) 

% 15 13 1 
 

           

Reningsprocessen har fungerat mycket väl under 2017. Orsaken till minskningen är de förbättringar som 
skett på ledningsnätet vid förnyelse och separation av dagvatten.  

Den jungfruliga3 mark som har tagits i anspråk under 2017 har minskat.  

                                                 
3 Med jungfrulig mark menas mark som är orörd 

Planera och genomföra översvärmningsstrategin Pågår 

Boendeplanering Påbörjat 
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Ställ krav 
Betydande miljöaspekter: Upphandling och inköp av varor och tjänster. 

 

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. 

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. Etisk upphandling hjälper 
också inköpare till socialt ansvarstagande vid köp av varor och tjänster så att hänsyn tas till mänskliga 
rättigheter 

 

I kommunens ramavtal ställs det hållbarhetskrav.  Arbetet med att öka andelen klimatsmart mat har pågått 
under flera år inom kostenheten genom att byta ut råvaror som ger stor påverkan på klimatet. Andel 
vegetabiliska råvaror ökar. Inom förskolan serveras en vegetarisk rätt i veckan och inom gymnasieskolan 
finns alltid vegetariskt som ett valbart alternativ vid lunch. Grundskolan har vegetariska rätter regelbundet 
på menyn.  

Uddevalla är den första kommunen i Sverige som aktivt arbetar med måltidspedagogik. 2012 deltog Bergs 
förskola i projektet Allebarnsrätten vars syfte var att stärka måltiden och måltidens roll på och runt 
förskolor i Sverige. Engagerad personal och chefer har sedan utvecklat och spritt metoden i kommunen och 
nu arbetar de flesta förskolor utifrån måltidspedagogiken. Kommunen har också en utbildad 
måltidspedagog. Måltidspedagogik handlar om lärandet om och med mat och måltider. Kockar och 
pedagoger i förskolan arbetar tillsammans i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. 
Genom ett helhetsperspektiv på måltider integreras olika ämnen och ger barnen goda matvanor. 

 

Uppdrag/handlingsplan Resultat  

Hållbar upphandling Pågår 

Ekologisk mat Ej uppfyllt 

Etisk märkta produkter Ej uppfyllt 
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Målet att öka andelen ekologisk mat pågår, men kommunen klarade inte att nå målet på 25% för 2017. 
En ny organisation för kommunens måltider sjösattes under våren 2016. Kartläggning visar att det behövs 
mer kunskap och bättre livsmedelsavtal för att nå målet. 

Eftersom kommunen är en Fairtrade kommun beslutade fullmäktige att alla produkter i kommunens 
kaffeautomat ska vara 100% etiskt märkta enligt krav på rättvis handel. För 2017 har 45% köpts in som är 
etiskt och miljömärkta. Ett nytt avtal för kaffeautomater kommer att påbörjas under 2018, där samtliga 
produkter ska vara etiskt märkta.  

Resultat  

Gröna nyckeltal Sort 2015 2016 2017 Är vi 
bra idag? 

Blir vi 
bättre? 

Inköp av ekologiska livsmedel 
hela kommunala 
organisationen (internt) 

% 13 16 21   

Inköp av etiskt märkta varor4 
(internt) Kr/inv 18 10 19   

       

 

Gröna nyckeltalet är inriktat på kommunens egen verksamhet och följs upp genom två nyckeltal. Inköp av 
ekologiska livsmedel bidrar till minskad kemikalieanvändning ökad biologisk mångfald och bättre 
djuromsorg. Nuläget för ekologisk mat har bedömts utifrån KKiK5 där medel bland Sverige kommuner är 28 
%. Det totala inköpet ekologiska livsmedel, inkluderar hela kommunens verksamhet och inte bara barn och 
utbildning. En ökning av andelen ekologiska livsmedel har skett, men kommunen ligger långt efter de flesta 
kommunerna nationellt. 

För att följa utvecklingen av etiskt märkta produkter som köps in av kommunens egen verksamhet mäts det 
hur mycket av kommunens skatteintäkter som går till etiskt märkta varor. Under 2017 har kommunen 
använt 19 kr/invånare på etiskt märkta produkter. Etisk märkning innebär att etiskt hänsynstagande har 
tagits i samband med tillverkning av en vara i utvecklingslandet. De människor som arbetar med att 
framställa och att producera dessa varor inte utsätts för omänskliga förhållanden och att det gynnar en 
social, ekonomisk och demokratisk utveckling i det land där varorna produceras. De produkter som 
kommunen köper in som är etiskt märkta är främst kaffe, te, bananer, socker och kryddor. 

 

 
 

                                                 
4 Här mäts etiskt märkta varor som kommunen har köpt in och hur många kronor det har kostat varje medborgare.  
5 KKiK – Kommuner Kvalitet i korthet, Sveriges kommuner och Landstings (SKL) mätning inom några viktiga utvecklingsområden 
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Var energimedveten 

 
Det innebär att vi ska arbeta för att bli 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.  
Energi är mycket viktigt för samhället, men det påverkar också miljön. Det gäller därför att man producerar 
och använder energi på ett sådant sätt att påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem blir 
minimal. 
 

 
I centrala Uddevalla finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät som ägs av Uddevalla energi. I 
produktionsanläggningar för fjärrvärmen används i huvudsak förnybara bränslen såsom trädbränslen och 
avfall. En avancerad och effektiv teknik för rening av rökgaser gör att utsläppen av miljöpåverkande ämnen 
blir minimala. För bebyggelse utanför tätorten är uppvärmningen av hushållen till största delen baserad på 
värmepumpar eller biobränsle såsom pellets eller ved. Oljepannor finns det mycket få kvar av bland 
hushållen. 
Kommunen har under åren deltagit i en överenskommelse med Västra Götaland och Sol i Väst om att sätta 
upp mer solenergianläggningar. Överenskommelsen är en del i Västra Götalands klimatstrategi. Under 2016 
har solceller installerats på Lane Ryrs skola som nu är färdigställd efter ombyggnation. 

Åtgärder/handlingsplan Resultat  

Mer solenergi Pågår 

Genomföra belysningsplanen  Pågår  

Andel förnybar energi av totalt tillförd energi i kommunen utgör 46% år 2018 och siktar 
mot fossiloberoende 2030 (Energiplan) 

Pågår  

Energiproduktion med hjälp av gemensam värmelösning ökar till 2019. (Energiplan) Pågår  

Den specifika energianvändningen i byggnader minskar med 17% till 2019 i samband 
med ny- om och tillbyggnation av fastighetsbeståndet. (Energiplan) 

Pågår 

Energianvändningen för uppvärmning av byggnader inom kommunens verksamhet ska 
minska med 20% till 2020. (Strategi för energieffektivisering) 

Pågår 
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Solceller för elproduktion har tidigare monterade på Sommarhemsskolan och Östrabo yrkesskola. Totalt 
finns det nu 599 kvm solceller på kommunala byggnader. Solceller planeras på den nya Källdalskolan som 
har byggstart under 2017. På Rotviksbro äldreboende, Kärrs förskola och Kreatörens förskola finns 
solfångare för uppvärmning av vatten. Totalt finns det 140 000 kWh solenergi (solceller och solfångare) på 
kommunala byggnader. 
 

                           
 
 
En belysningsgrupp har varit på en nattvandring för att kontrollerades alla arbeten för belysning i centrala 
Uddevalla. Ny belysning längs Västerlånggatan är klar och arbetet fortsätter i centrum.  
Byggande av nya boende i centrum för vård och omsorg samt trygghetsboende är påbörjat. Första 
spadtaget togs i sommar och i huset kommer de olika fastighetsägare att ha olika boende former inom 
samma byggnad såsom hyreslägenheter, bostadsrätter, vård- och omsorgsboende samt servicelägenheter 
och gruppbostad. 
Nya bostäder som byggs centralt ansluts till fjärrvärmenätet och utbyggnaden av fjärrvärme ökar då staden 
förtätas. 
När det gäller trygg energiförsörjning och plan för onormalt driftsförhållande finns det en plan som 
regelbundet uppdateras och hanteras enligt krav på skydd och säkerhet.   
Totalt har energianvändningen inom bostadsektor minskat med 4 % från 2008 till 2014. Kommunala 
bostadsbolaget, Uddevalla hem, minskar energianvändningen i sina byggnader, trots ökat bostadsbestånd. I 
de kommunala byggnaderna arbetar man med ventilation och driftsoptimering för att minska 
energianvändningen. Vid ny och ombyggnation ingår det att se över energianvändningen och att bygga 50 
% under BBR6:s riktlinjer. 

2012 tog kommunfullmäktige beslut om en strategi för energieffektivisering med målet att minska 
energianvändningen med 20% fram till 2020 jämfört med 2009 års energianvändning inom kommunala 
verksamheten. Minskningen 2016 är 8 % räknat från 2009 och beror främst på de åtgärder som görs vid om- 
och nybyggnation. Att minskning har stannat upp beror bland annat på den ökade användningen av 
datorer, skärmar, elbilar. 

                                                 
6 BBR – Boverkets byggregler gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. 
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Resultat 
Gröna nyckeltal Sort 2015 2016 2017 Är vi bra 

idag? 
Blir vi 

bättre? 

Totala energianvändningen i 
kommunala byggnader (Internt 
- uppvärmning +el7) 

kWh/m2 155 155 156   

Elanvändningen i kommunala 
byggnader (internt) 

kWh/m2 66 67 68   

8Andel förnybar och 
återvunnen energi jämfört med 
totala energianvändningen i 
kommunala byggnader 
(internt) 

% 48 84 81   

Den totala energianvändningen i kommunala byggnader inkluderar även elanvändningen och är på samma 
nivå som förra året, vilket beror på ökad användning av el. Kommunen har under många år arbeta med 
energieffektivisering för uppvärmning och ligger på en relativ låg nivå jämfört med andra kommuner. Bland 
annat har man sett över ventilationen i vissa skolor så att den blir bättre anpassad efter närvaron i 
lokalerna. Däremot ökar elanvändningen vilket troligtvis beror på ökat antal datorer och skärmar som 
används. Det blir vanligare att ha flera skärmar kopplade till sin dator, vilket ökar elanvändningen.  

Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat sedan förra mätningen. Till största delen beror detta på 
andel förnybar el är 100% från och med januari  2016. Kommunen köper numera ”grön el” som är märkt 
enligt kriterierna för Bra Miljöval som innebär att det endast är el från förnybara källor med mycket låga 
utsläpp. Bra Miljöval - el, bidra också till energieffektiviseringsprojekt och miljöförbättrande åtgärder i 
strömmande vatten samt att vindkraftsverk inte stå i ekologiskt känsliga områden. Kontroll utförs årligen av 
fristående revisorer och Naturskyddsföreningen. Bland Sveriges ekokommuner är genomsnittet är 91%, 
förnybart 2015, men vi är på god väg. 
 

 

                                                 
7 Det går inte att jämställa en kWh el med en kWh värme pga att de har olika kvalitetsnivåer (exergi). Från och med 2021 kommer 

energin att beräknas annorlunda genom införande att ”primärenergi”. 
8 I begreppet energi ingår både el och värme som kommer från olika media såsom fjärrvärme, olja, el och dylikt och är normalårs 

korrigerat.  
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Tänk på hur du reser 
Betydande miljöaspekter: Förbrukning och utsläpp  

                  
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 även verka för en väl fungerande och 
utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter. Det innebär att samtliga transporter ska ske 
på ett miljöanpassat sätt. 

Transportsektorn är ett område där användning av fossila bränslen ökar och som har stor påverkan på 
människors hälsa och miljö. Samtidigt finns det starka motiv i samhället att minska användningen av fossil 
energi. Kommunen har ett stort ansvar att genom aktiv samhällsplanering och logistik skapa möjligheter att 
minska transporterna. Där transporter är ett måste ska miljöanpassade och förnybara drivmedel prioriteras 
för minskad miljöpåverkan. 

 

Kommunen har under året samverkat med region, kommunalförbund och berörda kommuner och i övrigt 
verkat för utveckling av infrastruktur som knyter samman arbetsmarknadsregion, med tåg och andra 
kommunikationsmöjligheter. Flera olika initiativ har arbetats med parallellt som sammantaget kan de 
beskrivas som gemensamt arbete med bohuslänska kommuner. Tågets kapacitets på Bohusbanan har 

Åtgärder/handlingsplan Resultat 

Samverka för utveckling av infrastruktur Pågår 

Samordna fordonsparken Pågår 

Investering i gång- och cykelplan  Pågår 

Laddstolpar för elfordon Pågår 

Koldioxid från transportsektorn minskar genom att 9% av transportsektorns 
drivmedel då är förnyelsebart. (Energiplan 2015-2019) 

Pågår 

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

Pågår  

Energianvändningen för transporter inom kommunens verksamhet ska minska med 
20% till 2020 (basår 2009) 

Pågår 
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utökats genom längre perronger vilket ger möjlighet att trafikera med längre tåg. 
Utredning om gratis kollektivtrafik för ungdomar upp till 20 år har utretts och beslut har inte tagits ännu. 

Cykelplanearbetet pågår med att åtgärda cykelbanor utifrån inventering och bristanalys. En ny cykelkarta 
har tagits fram och som blev klar innan sommaren. Just nu pågår arbetet med att ta fram en 
kommunövergripande trafikstrategi. Trafikstrategin omfattar även cykling. I nuläget finns grovt räknat ca 6 
mil cykelväg och 20 mil av cykelleder som inkluderar lämpliga vägar för cykel.  

Handlingsplanen - Rätt fart i staden är framtagen 2012. Mindre revidering av planen gjordes 2014 med 
hänsyn till att det idag finns fler hastighetssteg tillgängliga än som förutsattes 2012. Handlingsplan omfattar 
hastighetsanpassningar utifrån förutsättningarna i det befintliga vägnätet samt ett mindre antal fysiska 
åtgärder som har tagits fram.  

Andelen fordon med förnybar energi inom kommunens verksamhet har minskat under 2016 vilket beror på 
en otydlighet i nuvarande bestämmelser för inköp av tjänstefordon. Det är beslutat att en fordonsgrupp ska 
ta över kommunens tjänstefordon och leasingavtal. Denna nya organisation träder i kraft 2017. Nya 
bestämmelser för inköp av tjänstefordon har tagits fram och som tydligt talar om att el och gasfordon ska 
väljas i första hand. 

Nya IT-lösningar ger minskade transporter bland annat genom möten om biståndsbedömning via Lync. En 
handlingsplan för välfärdsteknologi för ökad trygghet, service och delaktighet håller på att tas fram. 
Flera av energiplanens effektmål pågår det arbete kring. Bland annat är kommunen delaktig i projektet hela 
gröna vägen, som är ett interreg- projekt ihop med Fyrbodals kommuner och Norge.  
Utsläpp av koldioxid från transporter för hela kommunen har minskat med 4,7 % sedan 2008 fram till 2014. 
I kommunen har transportsektors totala energianvändning ökat under senaste åren. 2014 hade den ökat 
med 30% räknat från 2009. Andelen förnybar energi inom transportsektorn är 8% och är till största delen 
fortfarande etanol. 
Energianvändning för transporter inom kommunens verksamhet har ökat med 33% sedan 2009, vilket beror 
på att bensin och dieselbilar har ökat markant sedan 2009.  

Resultat 

Gröna nyckeltal - 
förbrukning 

Sort 2015 2016 2017 Är vi bra 
idag? 

Blir vi 
bättre? 

Andel personbilar som drivs med 
förnybara drivmedel i förhållande till 
totala antalet personbilar inom 
kommunala verksamheter (internt) 

% 54 36 38   

Andel förnybara drivmedel i 
förhållande till totala mängden 
drivmedel i den kommunala 
verksamheten (fordon) 
(internt) 

% 26 17 10   

Antal resor med kollektivtrafiken 
inom kommunens geografiska 
område  

Resa/inv 62,5 65 64   

 
 

Gröna nyckeltal - utsläpp Sort 2015 2016 2017 Är vi bra 
idag? 

Blir vi 
bättre? 

9
Koldioxidutsläpp för 

tjänsteresor med bil inom den 
kommunala verksamheten 
(internt) 

kg/anställd 181 197    

Koldioxidutsläpp (ej industri) 
inom kommunens geografiska 
område  

Ton/inv 3,8  
 

  

                                                 
9 Drivmedelsförbrukning för kommunens persontransporter ingår förbrukningen bensin, diesel och etanol. Uppgifter om antalet 

mil för privata bilar i tjänsten har erhållits ur ekonomisystemet och beräknas på en snittförbrukning 0,85 liter/mil (bensin). Antalet 
anställda följer årsredovisningen i Uddevalla kommuns definition och skiljer sig från Sveriges ekokommuners definition. 
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Dessa gröna nyckeltal är indelade i två delar.  Den ena delen är förbrukning av drivmedel. Den andra delen 
är utsläpp av koldioxid, där de flesta av nyckeltalen jämförs med Sveriges ekokommuner. 

Det finns idag en stor medvetenhet om miljöpåverkan från resor och transporter och att koldioxidutsläppen 
måste minska.  

Koldioxidutsläppen från etanoldrivna bilar härrör från bioråvara och ger därmed inget extra tillskott av 
växthusgaser till atmosfären. Etanol innefattas av hållbarhetskriterier där bränslet inte får produceras på 
områden med höga biologiska värden eller ha gett upphov till för stora utsläpp av växthusgaser vid 
produktion och vid användning. Sedan 2003 har kommunen haft etanolbilar som tjänstebilar, men 
etanolbilarna håller suggestivt på att fasas ut av olika skäl. Det är främst bensin och diesel som ger största 
koldioxidutsläppen för kommunens tjänstebilar.  

Fossila bränslen i förhållande till förnybara ökar, vilket troligen beror på att andelen etanolbilar minskar och 
dieselbilar ökar. Inom den kommunala verksamheten används också diesel för större fordon. Det är 
traktorer, mätbilar, mindre bussar och lastbilar. Den totala förbrukningen bensin, diesel och etanol har ökat 
något under året inom kommunens verksamhet. 

 

 
Bild: Visar fördelningen av de olika bränsleslagen för kommunens verksamhet 

 

 
Bild: Visar bränsleförbrukning av de olika bränsleslagen över tid för kommunens verksamhet 

 

Resandet i stadstrafiken fortsätter att öka och överstiger något den förväntade utvecklingen. Stadstrafikens 
linjenät har förenklats i syfte att göra det lättillgängligt och med fler antal turer. Kollektivtrafiken har 
därmed fått en tydligare struktur vilket ger bättre planeringsförutsättningar för bland annat 
bostadsutveckling. Uddevalla medverkar i ett forskningsprojekt hos Nationellt kunskapscentrum för 
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kollektivtrafik (K2) i syfte att bland annat förstå samverkansmekanismer som leder till ökat resande. Västra 
Götalandsregionen fortsätter att utveckla och hänvisa till tåg som huvudalternativ för regionala resor. Södra 
Bohusbanan har under 2016 fått förlängda perronger för att öka tågkapaciteten genom längre tåg. 
Omfattande störningar på banan har resulterat i låg punktlighet och låg kundnöjdhet. Kommunerna längs 
södra Bohusbanan samverkar för att driva på en utveckling av järnvägsinfrastrukturen och förbättrad 
tågtrafik i stråket. 

 

Bild: Bussarna vid Kampenhof - Idag använder stadsbussarna RME och HVO istället för diesel i bussar och det finns 
åtta bussar som är el-hybrider. 

Koldioxidutsläpp för kommunens tjänstebilar jämförs med Sveriges ekokommuner.  Jämförelsen visar att 
kommunen har mindre utsläpp av koldioxid (197 kg/anställda) jämfört med Sveriges ekokommuner där 
utsläppsnivån ligger på 200 kg/anställd. Att trenden går åt fel håll beror på att etanolbilar byts ut till 
diesel/bensinbilar under det senaste året. Under nästa kommer detta att styras upp och fler gas och elbilar 
kommer att tas in som tjänstebilar i den nya fordonsgruppen som kommer att hantera alla tjänstebilar i 
kommunen med avtal för skötsel och leasing.   

De senaste uppgifter som finns för koldioxidutsläpp är statistik från Naturvårdsverkets hemsida om utsläpp 
till Luft för 2014. Utsläpp av koldioxid (ej industri) jämfört med Sveriges ekokommuner där genomsnittet 
ligger på 3,3 ton 2014. Kommunen har minskat utsläppet av koldioxid senaste åren, vilket är en trend 
nationellt. Det finns många olika drivkrafter som driver på respektive dämpar utvecklingen mot ökande 
utsläpp. Pådrivande är exempelvis en ökande befolkning och ökande konsumtion. Dämpande är exempelvis 
energieffektivisering och strukturella förändringar inom industrin. De årliga svängningarna i utsläpp varierar 
i hög grad med konjunktur och väderförhållanden, men de enskilda drivkrafterna bakom 
utsläppsförändringarna är inte enkla att analysera då de kan samverka och motverka varandra. Uddevalla 
kommun liksom många andra kommuner i Sverige arbeta för en fossiloberoende kommun 2030. 
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Nästa miljöredovisning 
Nästa redovisning – som avser 2018 – kommer under våren 2019.  
 

Kontakt 

För ytterligare information hänvisar vi till Birgitte Johansson, 0522-697358 e-post 
birgitte.johansson@udddevalla.se  

 


