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1 Inledning
Kungälvs kommunfullmäktige har haft sex strategiska mål för mandatperioden 2015-2018. Ett av
dessa mål är ”Minskad miljö- och klimatpåverkan”. För att konkretisera detta mål gav
kommunfullmäktige 2014 i uppdrag till Framtids- och utvecklingsberedningen att utarbeta ett
Miljöpolitiskt program (MPP). Programmet utarbetades under 2015 av en bred politisk arbetsgrupp
och antogs i kommunfullmäktige våren 2016.
MPP innehåller fem prioriterade programområden för kommunens miljöarbete. Programmet har av
kommunfullmäktige beslutats gälla under perioden 2016-2019.
De fem programområdena i MPP har enligt beslut av kommunstyrelsen våren 2017 omformulerats
till programmål, som är mer målinriktade i sin formulering, enligt följande:
PROGRAMOMRÅDE

PROGRAMMÅL

Bidra till hållbara och klimateffektiva resor

Öka andelen hållbara resor

Främja energieffektivisering och förnybara energikällor

Minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Värna det öppna landskapet och ett hållbart brukande av
mark och hav

Hållbart brukande av havet och det öppna landskapet
och ökad lokal matproduktion.

Utveckla naturvård och friluftsliv för en attraktiv kommun

Bevara och utveckla värdefulla naturområden och öka
den biologiska mångfalden. Öka tillgänglighet till och
vistelse i naturen.

Utveckla kommunens systematiska miljöarbete

Införa miljöledningssystem och bli en miljökommun i
framkant

De fem programmålen har fram till 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut getts en särskild
hantering i miljöarbetet. Förvaltningen har utarbetat indikatorer kopplade till de fem målen och en
aktivitetsplan antogs av förvaltningen (sektorchef Samhälle och utveckling) våren 2017, med viss
revidering våren 2018.
Denna rapport innehåller en uppföljning av arbetet med MPP:s programmål under 2019 och blir
även en slutrapport eftersom MPP upphört att gälla 31/12 2019. Rapportens avslutande kapitel
sammanfattar det övriga miljöarbetet som inte innefattas av de fem programmålen.
Under 2020 bör det tas fram rutiner för hur miljöarbetet ska följas upp när vi inte längre har MPP
som övergripande styrdokument.
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2 Övergripande bedömning
Majoriteten av aktiviteterna i aktivitetsplanen har jobbats aktivt med under programperioden. De
antagna aktiviteterna är dock inte heltäckande och många aktiviteter är långsiktiga. Kommunen
skulle kunna göra ytterligare insatser vilket skulle öka möjligheterna att få bättre måluppfyllelse.
Programmål 1: Öka andelen hållbara resor (avsnitt 3.1.1 i rapporten)
Kommunen arbetar med hållbara och klimateffektiva resor på många plan. Ökad samordning inom
förvaltningen har gett bättre helhetsgrepp mot detta mål.
Externt arbetar kommunen med hållbara och klimateffektiva resor genom förbättrad och tillgänglig
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, laddinfrastruktur och bilpool för allmänheten m. m. Dock
tyder statistiken över trafikens utveckling på att vi trots detta inte är tillräckligt framgångsrika när
det gäller att hejda trafikökningen.
Internt finns reseriktlinjer och en tillämpningsanvisning för kommunala fordon. Kommunens fordon
drivs till största delen av fossila drivmedel men tack vare snålare och effektivare modeller, bussoch cykelresande samt ökad inblandning av biodrivmedel i diesel har koldioxidutsläppen minskat
successivt. Flera kommuner i närområdet har dock nått ännu längre på miljösidan med en högre
andel biogas och elbilar än Kungälv. Av klimatskäl bör inriktningen vara att successivt öka andelen
helt fossilfria fordon i vår flotta.
Programmål 2: Minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp (avsnitt 3.2.1 i rapporten)
Kommunen bedriver ett brett arbete inom detta programmål och arbete inom samtliga aktiviteter i
aktivitetsplanen pågår. Utsläppen av koldioxid i kommunen minskar snabbare än den kommunala
målsättningen. För närvarande är minskningen 44 % mellan 1990-2017. Målet till 2020 är minus
40 %. Utsläppsminskningen bedöms dock inte vara tillräckligt snabb för att Kungälv ska ta sin del
av ansvaret för att världen ska undvika att få en uppvärmning högre än 1,5 grader. Dessutom saknar
vi mål för våra indirekta koldioxidutsläpp från inköp och externa resor. Kommunens interna
koldioxidutsläpp har minskat med 64 % sedan 2005, dock blir det svårt att nå målet på minus 75 %
till 2020. Kommunen uppnår inte målet från energiplanen om egen andel förnybar elproduktion, då
vindkraftsutbyggnaden inte kunnat ske i enlighet med målet.
Nya kommunala lokaler uppfyller krav på låg energinivå enligt antaget styrdokument och löpande
arbete med årliga investeringsmedel pågår för att successivt energieffektivisera befintliga lokaler
och VA-systemet. Utåtriktade aktiviteter bedrivs inom kommunens energi- och klimatrådgivning
och miljötillsyn. Kungälv har även ett eget energibolag med uppdrag att utveckla ny förnybar
energiproduktion. Aktuella aktiviteter är utbyggnad av solcellsfält samt hjälp till företag och
privatpersoner att bygga ut solceller.
Programmål 3: Hållbart brukande av havet och det öppna landskapet och ökad lokal matproduktion
(avsnitt 3.3.1 i rapporten)
Kommunen har ett aktivt arbete när det gäller fiskevård i vattendrag och i samarbetet inom 8
Fjordar för att förbättra förutsättningarna för de havsbaserade ekosystemen. När det gäller
kommunens insatser för att bevara och utveckla det öppna landskapet och den lokala
matproduktionen ligger de hittills på en låg nivå. Under 2019 har förberedelse skett för en mindre
stadsodling i Ytterby, som är tänkt att starta 2020. Det pågår och planeras byggnation på ett flertal
områden med åkermark, vilket innebär minskad möjlighet till lokal matproduktion.
Aktiviteterna i aktivitetsplanen pågår. "Tematiskt tillägg till ÖP - Jordbruksmark" kan bli en viktig
insats för detta programmål.
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Programmål 4: Bevara och utveckla värdefulla naturområden och öka biologiska mångfalden. Ökad
tillgänglighet till och vistelse i naturen. (avsnitt 3.4.1 i rapporten)
Under senare år har positiva aktiviteter genomförts för att förbättra tillgängligheten till naturen, t ex
Prome Mare - vandringslederna på Koön. Positiva insatser pågår även inom kommunens
parkskötsel. Likväl bedöms dock att naturvårds- och friluftslivsarbetet är en svag punkt i
kommunens miljöarbete. Kommunen saknar biologkompetens och har bristfälliga resurser att delta i
den stora mängden planarbeten för att bevaka möjligheten till ekosystemtjänster, naturvårds- och
friluftslivsåtgärder mm i samband med ny bebyggelse.
Aktiviteterna i aktivitetsplanen pågår. "Tematiskt tillägg till ÖP - Skyddsvärd natur" kan bli en
viktig insats i arbetet med detta programmål.
Programmål 5: Införa miljöledningssystem och bli en miljökommun i framkant (avsnitt 3.5.1 i
rapporten).
Kommunen backade något (plats 127) i Miljöaktuellts hållbarhetsranking. Arbetet med att
miljöcertifiera kommunen lades ner 2018.
Dialog och beslut om fortsatt inriktning rörande det övergripande miljöarbetet bör ske under 2020.
Vilken typ av övergripande styrdokument ska vi ha istället MPP?
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3 Programområden och programmål
3.1 Bidra till hållbara och effektiva resor
Förtydligande
Kungälvs kommun vill att resandet ska vara hållbart, med miljöanpassade fordon och en hög andel
cykel- och kollektivtrafik. Hållbara resvanor hos dem som bor och arbetar i kommunen kan stödjas
genom att fortsätta investera i cykelbanor och laddstationer, utveckla tåg- och busstrafik, främja biloch cykelpooler, gynna cykling och kollektivtrafik i detaljplaner, stötta samåkning och sprida
information om effektiva fordon och förnybara drivmedel. Kommunen behöver också fortsätta
minska tjänsteresorna i bil för egen personal och förtroendevalda. Ändrade resvanor kan ge
minskade utsläpp från biltrafiken, en bättre hälsa och en attraktivare stadsmiljö.

3.1.1 Öka andelen hållbara resor
Tolkning
Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker
kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska.
Är svårbedömt/Delvis uppfyllt
Kommentar av utfall
Externt
Västtrafik ändrade sina mätmetoder 2018 vilket ger svårighet i att se trend för 2019. Trenden de
senaste åren är dock en stadigökning av antalet resor. Precis som de senaste åren ökade 2019 antalet
körda mil med bil/invånare.
Kommunen arbetar med hållbara och klimateffektiva resor genom förbättrad och tillgänglig
kollektivtrafik, utbyggnad av gång- och cykelbanor, främjande av laddinfrastruktur och bilpooler
för allmänheten. Dessutom görs aktiviteter för allmänheten för att uppmuntra till cykling.
2019 antogs Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik av kommunstyrelsen. Planen kommer att
användas i syfte att utveckla kollektivtrafiken med externa aktörer t.ex. Västtrafik. Den blir även ett
hjälpmedel och verktyg för politik samt inom förvaltningens verksamheter att förstå hur
utvecklingen kommer att ske. Plan för smart och effektiv parkering samt Plan för attraktiva miljöer
och stråk för gång och cykel togs också fram under året och förväntas antas i början av 2020.
Samarbetsorganet Enat Bohuslän jobbar för frågan om bättre järnvägsinfrastruktur. Målsättningen
är dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.
Biltrafikens konsekvenser när det gäller luftkvalitet uppmärksammades under 2019. En beräkning
av luftkvalitet i Kungälvs centrum visar att det finns risk att miljökvalitetsnormen för kväveoxid
kan överskridas. Det ledde till att naturvårdsverket tillskrivit kommunen och informerat om att detta
innebär krav på luftmätning. En sådan kommer att göras i luftkontrollprogrammets regi under 2020
Internt
Användning av fossilt drivmedel i kommunens verksamhet minskade med 2,5 % från 2018 till
2019. Ska målet till december 2020 nås kräv att nuvarande användning minskar med en tredjedel.
2019 var 6 % av fordonsflottan är fossiloberoende. Takten i arbetet behöver öka för att nå
kommunens mål om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. 2019 genomfördes 668 tågresor med SJ
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och 12 flygresor (enkelresor). Flyget har minskat med ca 75 % och tåget har minskat med ca 30 %
sedan 2015. Statistiken är dock mycket osäker eftersom det endast är resor som bokats genom
kommunens resebyrå som ingår och resor som bokas direkt med tåg- och flygbolag ingår inte.
Riktlinjer för tjänsteresor och en tillämpningsanvisning för kommunala fordon styr mot mer
hållbara tjänsteresor. Kommunens fordon drivs till stor del av fossila drivmedel men tack vare
snålare och effektivare fordonsmodeller samt ökad inblandning av förnybart bränsle i diesel har
koldioxidutsläppen minskat de senaste åren. Kommunfullmäktige återtog 2019 det tidigare
uppdraget till förvaltningen om att införa klimatväxling
Analys
Externt
Fler åtgärder krävs för att främja och marknadsföra cykling samt att mäta antal cyklister.
Kommunen bygger ut cykelvägar på landsbygden men behöver också arbeta med strategier som gör
det mer framkomligt för cykeln, så som till exempel cykelstråk genom staden och ytor för cykelställ
i detaljplaner.
Trots arbete med att främja hållbart resande ökar körda mil/invånare. Ytterligare insatser krävs
därför för att nå målen. Att skapa bättre förutsättningar för arbete hemifrån och bättre balans mellan
boende och arbetsplatser i kommunen kan ge goda effekter på pendlingsbehov.
Fortsatt bostadsbyggande i områden med god tillgång till kollektivtrafik, särskilt centrala Kungälv
och Ytterby, ökar förutsättningarna för att hållbara resor väljs. En alltför spridd bebyggelse
motverkar målet om hållbara resor.
Internt
Den interna fordonsflottan har sedan många år successivt effektiviserats och miljöanpassats. Dock
minskar inte användandet av fossila drivmedel tillräckligt snabbt för att nå målen och endast några
få fordon är fossiloberoende. I Tillämpningsanvisning för fordon har under 2019 angetts att
kommunen i första hand ska välja el- och gasbilar, men detta följdes inte på grund av ekonomi.
Fler åtgärder behövs för att öka andelen hållbart resande internt. Riktlinjer för tjänsteresor anger att
de anställda i första hand ska välja att genomföra möten via webb eller telefon och därefter välja att
gå, cykla eller åka kollektivt. Tidigare genomförd resvaneundersökning visar dock att kännedomen
om riktlinjerna är låg.
Så här går vi vidare
Externt
Kommunen behöver arbeta för att skapa attraktiv kollektivtrafik mellan tätorter inom kommunen
men också flertvärförbindelser mellan kranskommuner, öka hållplatslägen inom tätorterna, driva på
för lösningar mellan resecentrum och Eriksdal, utveckla närtrafikkonceptet i Kungälv och arbeta för
att öka Västtrafiks samhällsplanerares kunskap om Kungälvs kommun. Nytt taxesystem införs i
hösten 2020 av Västtrafik. Taxan är ännu inte antagen. Detta påverkar även marstrandsfärjan där
möjligheten att köpa årskort försvinner. Under året kommer konsekvenserna av nya systemet
förtydligas. För Marstrandsfärjan pågår en särskild utredning om hur denna ska hanteras. för nya
systemet, specifikt Marstrandsfärjan. Två cykelbanesträckor landsbygden (Kareby-Kode samt
Sparås-Risby) kommer att färdigställas 2020. Sträckan Vävra-Tjuvkil är framflyttad till 2023.
Internt
Reviderade Riktlinjer för tjänsteresor samt tillhörande tillämpningsanvisning för fordon togs fram
under 2019 men antas under 2020. När detta är gjort bör insatser för att fler ska få kännedom om
riktlinjerna genomföras.
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Indikatorer

I/E

Fossila drivmedel internt (liter)
Intern: Andel fossiloberoende fordon i kommunens
fordonspark. (biogasbil, laddhybrid och elbil).
Internt: Körning med egen bil i tjänsten. Enhet: antal mil
per år
Miljöbilsandel i interna organisationen. (Procent).
Antal körda mil per invånare med bil
Bilkörning av Kungälvs bilister. Enhet: Antal varv runt
jorden.

Utfall
2019

Målvärde
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

307 694

210 000

316 157

304 398

6

23

6,5

18 004

45 188

22 436

27 747

79%

100%

78%

71%

821

727

804

793

9 254

8 407

8 866

8 582

60%

4,8%

3,4%

9 223 119

7 780 000

9 603 708

7 431 614

5

6

3

2

Externt: Miljöbilsandel i kommunen. (Procent).
Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs
kommun
Antal poolbilar (externt) i kommunen.

Aktiviteter

Status

Bilpooler i Kungälvs geografiska kommun.

Avslutad

Cykelplan

Ej påbörjad

Gång- cykelbaneutbyggnad på landsbygden

Avslutad

Implementering parkeringsnorm Kungälv

Avslutad

Miljöanpassning av kommunens egna fordon, resor och transporter

Avslutad

Miljöanpassning av Marstrandsfärjan

Avslutad med
avvikelse

Samverka med GR i påverkansprojekt

Avslutad

Utbyggnad av publika laddstationer för elfordon

Avslutad

Utveckla kollektivtrafiken

Avslutad

Årliga utåtriktade aktiviteter inom hållbart resande

Avslutad

3.2 Främja energieffektivisering och förnybara energikällor
Förtydligande
Kungälvs kommun vill att energisystemet ska vara effektivt, inriktat mot förnybara energikällor och
med hög självförsörjningsgrad. Hållbar energianvändning i hushåll och företag kan stödjas genom
rådgivning och inspiration, goda planeringsprocesser, projekt för förnybar energiproduktion och
fortsatt aktiv medverkan i Västra Götalandsregionens överenskommelser om Smart Energi.
Kommunen behöver också fortsätta effektivisera energianvändningen i egna fastigheter och
investera i solenergi och annan förnybar energiproduktion. En minimerad energianvändning ger
minskad användning av naturresurser, minskad sårbarhet och sänkta kostnader.
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3.2.1 Minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp
Tolkning
Energianvändning och utsläpp av koldioxid ska minimeras. Energieffektivisering och utbyte till
förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den
geografiska kommunen.
Är svårbedömt/Delvis uppfyllt
Kommentar av utfall
Indikatorer: Våra lokala koldioxidutsläpp i Kungälv har mellan 1990-2017 minskat med 44 % per
invånare. Målet i energiplanen innebar minus 40 % fram till 2020. Utvecklingen är alltså bättre än
det kommunalt antagna målet. Förvaltningens egna koldioxidutsläpp fortsätter minska.
Minskningen är 64 % sedan 2005, men det blir svårt att klara målet på minus 75 % till 2020. Lokal
förnybar elproduktion ligger på ca 4 %, dock finns inte förutsättningar att öka i takt med
energiplanens mål, vilket förutsatte en större utbyggnad av vindkraft.
Aktiviteter: Nya kommunala lokaler uppfyller krav på låg energinivå enligt antaget styrdokument.
Ett löpande arbete pågår på Fastighet med att successivt minska energiförbrukning i befintliga
lokaler.
Gällande energieffektivisering i VA-systemen så har arbetet med insamling av statistik över
energiförbrukning i befintliga kommunala pumpstationer påbörjats. Detta blir en del av analysen
om möjligheter till energibesparingar. Detta kommer även att hanteras i kommande underhålls- och
förnyelseplaner.
Kungälv Energi har i uppdrag att utveckla ny förnybar energiproduktion. 2018 invigdes en
solcellspark som hyrs ut till allmänhet och företag. Under 2019 har planering startat för ytterligare
en sådan.
Dialog sker med exploatörer om frivilliga energi- och miljöambitioner i enlighet med inriktning i
energiplan, bostadsförsörjningsprogram och miljöpolitiskt program. Utårtriktade aktiviteter sker
inom kommunens energi- och klimatrådgivning samt miljötillsyn.
Analys
I Kungälv bedrivs ett brett arbete med energieffektivisering och ny förnybar energi. För att minska
kommunens klimatavtryck bedöms ökat fokus krävas på våra indirekta koldioxidutsläpp från bland
annat konsumtion och flygresor. Även insatser för att minska avfallet och öka återvinning bidrar till
minskad klimatpåverkan. Detta arbete redovisas dock i avsnitt 4. Utsläpp från fordon kommenteras
under Hållbara resor- avsnittet ovan.
Så här går vi vidare
Fortsatt arbete med pågående aktiviteter. Det sjunkande priset på solceller gör att kommunen skulle
kunna satsa på en stor utbyggnad av solceller på ett 20-tal tak, något som skulle medföra lägre
kapitalkostnader än de energikostnader man sparar in. På sikt skulle kommunen kunna anta mål
även för de indirekta koldioxidutsläppen.
Indikatorer
Energianvändning kommunförvaltningen - fastighet
Energianvändning kommunförvaltningen - fastigheter,

I/E

Utfall
2019

Målvärde
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

41 763

42 780

40 820

40 608
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Utfall
2019

Målvärde
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

3 554

3 420

3 727

3 653

Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen

869

706

942

900

Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt
fordon

2,3

2,7

2,3

2,4

3,9%

12,8%

3,9%

3,6%

Indikatorer

I/E

MWh/m2 lokalyta
Energianvändning kommunförvaltningen - resor och
transporter

Lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun

Aktiviteter

Status

Energi i miljötillsynen

Avslutad

Energi- och klimatrådgivning

Avslutad

Energieffektiva kommunala lokaler

Avslutad

Energieffektivt VA-system

Avslutad med
avvikelse

Ny energisnål bebyggelse

Avslutad

Ny förnybar energiproduktion

Avslutad

Utbyggnad av solceller

Avslutad

3.3 Värna det öppna landskapet och ett hållbart brukande av mark
och hav
Förtydligande
Kungälvs kommun vill behålla ett öppet landskap med en livskraftig och miljöanpassad
jordbruksnäring, och utveckla den lokala livsmedelsproduktionen. Det kan uppnås genom att i
upphandling, tillsyn och utvecklingsprojekt stödja ett mångsidigt lantbruk med betade marker och
minskad användning av bekämpningsmedel, energi och konstgödsel. Det handlar också om att
inventera åker- och betesmark och dess ekosystemtjänster, och att gynna lokal matproduktion på
landsbygden och i stadsmiljö och hav. Sammantaget kan det bevara biologisk mångfald och
kulturarv, minska övergödning och annan negativ miljöpåverkan, minska sårbarheten i
livsmedelsförsörjningen och stärka lokala företag.

3.3.1 Hållbart brukande av havet och det öppna landskapet och ökad
lokal matproduktion
Är svårbedömt/Delvis uppfyllt
Kommentar av utfall
Indikatorer: Kommunens inköp av ekologiska livsmedel 2018 överträffar det kommunala målet.
Arealen åkermark oförändrad under 2018, medan den ekologiska andelen ökat något.
Aktiviteter: Aktiviteter inom fiskevård och hållbar havsmiljö pågår. Ett samarbete med Omställning
Kungälv för att få till stånd en mindre stadsodling i Ytterby påbörjades 2019 och väntas starta 2020.
Det tematiska tillägget "Jordbruksmark" till Översiktplanen har inte påbörjats. Däremot planeras en
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kartläggning av brukningsvärd jordbruksmark under 2020. Arealen åkermark fortsätter att minska
under 2019. Andelen ekologisk odling i åkemark är förhållandevis hög i Kungälv även om vi inte
uppnår målet från naturvårds- och friluftslivsplanen.
Analys
Inom arbetet med att bidra till ett öppet landskap med en livskraftig och miljöanpassad
jordbruksnäring har kommunen (i likhet med de flesta kommuner) ett svagt utvecklat arbete.
Beslutet om ett tematiskt tillägg till ÖP avseende jordbruksmark ger förutsättning för ett mer
utvecklat arbete. Planer på byggnation på åkermark motverkar dock detta programområde, genom
att det minskar förutsättningarna för lokal produktion.
Så här går vi vidare
Framtagande av tematiskt tillägg till ÖP avseende jordbruksmark samt genomföra de aktiviteter
som angivits kopplat till programmålet i Miljöpolitiskt program.
Utfall
2019

Målvärde
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

28,1%

25%

31,8%

24,7%

39%

40%

37,8%

36,3%

Betesdjur – antal nötkreatur (vuxna djur)

1 419

1 419

1 419

1 419

Betesdjur – antalet får (vuxna djur)

1 078

1 078

1 078

1 078

Total areal åkermark i kommunen (hektar).

6 032

6 120

6 047

6 013

Indikatorer
Andel ekologiska livsmedel av kommunens
livsmedelsinköp (%).
Andel åkermark med ekologisk odling (%).

Aktiviteter

I/E

Status

Fiskevårdsarbete vattendrag

Avslutad

Hållbara fiskeregler/Havsmiljöarbete inom 8 Fjordar

Avslutad

Tematiskt tillägg till ÖP - Jordbruksmark

Ej påbörjad

Utveckla stadsodling

Avslutad

3.4 Utveckla naturvård och friluftsliv för en attraktiv kommun
Förtydligande
Kungälvs kommun vill att den biologiska mångfalden ska vara hög och att naturen ska vara
tillgänglig för alla. Det kan uppnås genom att utveckla livsmiljöer för växter och djur i tätorter,
bevara och utveckla värdefulla naturområden och stigsystem, samt miljöanpassa skötseln av
kommunens egna skogar. En rik och tillgänglig natur är en resurs för bättre folkhälsa, ökad
attraktivitet för boende och utvecklat näringsliv och besöksnäring.

3.4.1 Bevara och utveckla värdefulla naturområden och öka biologiska
mångfalden. Ökad tillgänglighet till och vistelse i naturen.
Är svårbedömt/Delvis uppfyllt
Kommentar av utfall
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Indikatorer: Ytan med skyddad natur har ökat något i och med tillkomsten av nya naturreservat de
senaste två åren (Ormo och Marstrand)
Aktiviteter: Inom kommunen parkskötsel har arbetet fortsatt med att utveckla biologisk mångfald
och gynna pollinerare på grönytor.
Tre LONA-projekt beviljades under våren 2018. Totalt 1,1 miljoner kronor beviljades till tre
projekt. Det mesta till "Tematiskt tillägg Natur", men även till "Skyddsvärda träd - åtgärder" och
"Klosterkullen". I december 2019 ansöktes om LONA-medel för projektet "Nordtag våtmark - plats
för lärande och rekreation" samt "Naturstigar Ytterby - för natur och rekreation". Beslut väntas
under våren 2020.
Projektet Skyddsvärda träd slutfördes under året, med insatser i Diseröd och Munkegärde.
Kommunen samverkar med länsstyrelsen i arbetet med att bilda flera nya naturreservat inom ramen
för programmet Tätortsnära natur. I maj 2018 invigdes Marstrands naturreservat och samma månad
tog länsstyrelsen beslut om att bilda Ormo naturreservat.
Analys
Naturvårdsarbetet är en relativt svag punkt i kommunens miljöarbete. Kommunen saknar
biologkompetens och har bristfälliga resurser att delta i den stora mängden planarbeten för att
bevaka möjligheten till ekosystemtjänster, naturvårds- och friluftslivsåtgärder mm i samband med
ny bebyggelse.
Så här går vi vidare
Inom arbetet med "Ett enat Bohuslän" har utvecklande av vandringsleder, framför allt Bohusleden
antagits som ett fokusområde av kommunalråd från alla berörda kommuner. Uppdraget om att
samarbeta med Västkuststiftelsen i arbetet med Bohusleden ligger på Fritid.
Under 2020 kommer kommunen att fortsätta samverkan med Västkuststiftelsen. De planerar flera
insatser i statliga naturreservat under året. Arbetet med vandringsleder på södra Koön ska fortsätta.
Det gäller även genomförande av LONA-projektet "Klosterkullen". Insatser kan även bli aktuella i
Ormo naturreservat.
Under 2020 väntas två remisser om nya statliga naturreservat från Länsstyrelsen. Det är
Marstrandsskärgården samt utvidgning av Mariebergs naturreservat.
Framtids- och utvecklingsberedningen har pekat ut Naturvård som ett viktigt kommande tematiskt
tillägg till översiktsplanen, ett sådant dokument skulle ersätta/komplettera kommunen Naturvårdsoch friluftslivsplan (2005). LONA-bidrag (950 000 kronor) beviljades till detta projekt i april. Delar
av detta arbete har startats under 2019.
Ett arbete har påbörjats för att ta fram underlag för att uppdatera kommunens skogsbruksplan. Detta
fortsätter under 2020.
Indikatorer
Skyddade områden – biotopskydd och
naturvårdsavtal (hektar)
Skyddade områden – naturreservat (hektar exkl
havsområde)
Besöksstatistik (mätningar) utvalda naturområden.
(Indikatorn ej slutligt framtagen. Utvecklingsområde för
programperioden).

I/E

Utfall
2019

Målvärde
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

69,6

69,6

69,6

69,6

5 561

5 630

5 561

5 536

13(16)

Aktiviteter

Status

Biologisk mångfald i tätorter

Avslutad

Informationsinsatser för att inspirera till naturvistelse

Avslutad

Skogspolicy/Grön skogsbruksplan

Pågående med
avvikelse

Tematiskt tillägg till ÖP - skyddsvärd natur.

Pågående med
avvikelse

Årliga LONA-ansökningar

Avslutad

Öka tillgänglighet till och vistelse i naturen.

Avslutad

3.5 Utveckla kommunens systematiska miljöarbete
Förtydligande
Kungälvs kommun vill driva ett effektivt miljöarbete som ger god nytta. Ett sätt att placera
kommunen i framkant är införa ett certifierbart miljöledningssystem. Det säkerställer ett
systematiskt och strukturerat miljöarbete och ger minskad miljöpåverkan och ökad trovärdighet.
Kungälvs kommun vill också att kommunkoncernens inköp av varor och tjänster ska ha liten
påverkan på miljön. Det kan uppnås genom att fortsätta utveckla miljö- och djurskyddskrav, och
genom att möjliggöra för lokala leverantörer att lämna anbud. Nyttan är minskade utsläpp och stärkt
lokalt näringsliv.

3.5.1 Införa miljöledningssystem och bli en miljökommun i framkant
Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
Kommentar av utfall
Indikatorer: Kommunen backade något (plats 127) i Miljöaktuellts hållbarhetsranking.
Aktiviteter: Inga specifika steg har tagits mot ett miljöledningssystem sedan utförd miljöutredning
och slutrapportering i mars 2018. Frågan avvaktar förvaltningsledningens beslut.
I samband med att arbetet med miljöledningssystem skulle inledas beslutades 2016 att tidigare
riktlinjer rörande kommunens miljöarbete skulle upphävas. Vid senaste årsskiftet upphörde MPP att
gälla som övergripande styrdokument för kommunens miljöarbete.
Under hösten har politiken lyft FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 som viktiga att koppla till
kommunens arbete.
Analys
Behov finns om beslut rörande miljöarbetets övergripande struktur och inriktning. Skall det tas fram
ett nytt övergripande styrdokument, som anger kommunens inriktning samt ansvarsfördelning i
organisationen m. m?
Så här går vi vidare
Dialog och beslut om fortsatt inriktning rörande det övergripande miljöarbetet bör ske under 2020.
Kommunen saknar idag ett övergripande styrdokument för miljöarbetet.
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Indikatorer
Miljöranking i tidningen Aktuell hållbarhet

I/E

Utfall
2019

Målvärde
2019

Utfall
2018

Utfall
2017

128

85

127

112

Aktiviteter
Starta arbete med att utarbeta ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS.

Status
Ej påbörjad
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4 Övrigt miljöarbete
Det miljöpolitiska programmet fokuserar på fem övergripande miljömål. Det innebär dock inte att
övrigt miljöarbetet ska avstanna.
En kort sammanfattning av aktiviteten inom "Övrigt miljöarbete" framgår nedan.
Stipendium för hållbar utveckling
I februari 2019 delades stipendiet ut till Naturskyddsföreningen Kungälv med motiveringen:
"Naturskyddsföreningens verksamhet bygger på tre viktiga punkter; att rädda naturens liv, att
främja människors hälsa och att verka för global solidaritet. Den lokala kretsen i Kungälv har under
lång tid jobbat engagerat för att bidra till detta. Kretsen sköter en äng i Kolebacka som en
traditionell slåtteräng för att bidra till ökad biologisk mångfald och öka kunskapen om hur man
sköter sådana marker. Dessutom ordnas föreläsningar, naturvandringar och föreningen är en
remissinstans i planärenden i kommunen. Föreningen är även engagerad i de rikstäckande projekten
"Klädbytardagen" och "Bra miljöval i butik". Engagemanget för Kungälvs natur är stort och man
har arbetat för att bevara naturområden i Svartedalen och på Koön. "
Nyhetsbrev och Kungälv & Planeten
I februari 2018 återstartades ett kommunalt nyhetsbrev om Miljö & Hållbarhet som sedan dess
kommit ut med 7 nummer. Nyhetsbrevet är kommunens viktigaste kanal för miljökommunikation
och har för närvarande drygt 3000 prenumeranter, varav knappt 1000 inom kommunens
organisation. 2019 genomfördes 21 aktiviteter för medborgare inom Kungälv och planetensamarbetet. Totalt besöktes arrangemangen av ca 750 personer. Extra populära aktiviteter var klädoch prylbytardagarna och cykeldag med gratis cykelservice.
Havsmiljöarbete
Kungälv deltar i ett samarbete med Orust, Tjörn, Uddevalla och Stenungsund rörande havsmiljön,
"8 Fjordar". Kommunerna delfinansierar en kustvattensamordnare stationerad i Stenungsund.
Arbetet möjliggör gemensamma åtgärder för ett renare hav. Aktuella aktiviteter under 2019 har
varit skolprojekt Invasiva arter, fiskevårdsarbete, utbildning, utsättning av ål, aktiviteter under
Västerhavsveckan, kartläggning av vattendrag avseende risk för uttorkning samt skrivelse till Havsoch vattenmyndigheten med begäran om hårdare fiskregler söder om Tjörnbroarna, inklusive
skärgårdsmiljön i Kungälv.
Kungälv är sedan många år medlem i KIMO, tillsammans med drygt 100 andra kommuner runt
Nordsjön och Östersjön. KIMO jobbar med internationella havsmiljöfrågor. Via ett centralt kansli
sker lobbying bland annat gentemot EU för att påverka beslut i havsmiljöfrågor. I KIMO Sverige
ingår ett drygt tiotal kommuner. Huvuduppgifterna är kompetensutveckling samt att "omhänderta"
de resolutioner som antas vid KIMO:s årsmöten för att se om det finns behov av lobbying/åtgärder
här i Sverige.
I GR:s regi har under tre år bedrivits ett arbete rörande Mellankommunal kustvattenplanering. Det
resulterade 2019 i en strukturbild för kustzonen med gemensamma förhållningssätt till kustzonen
för alla berörda kommuner.
Strandstädning och nedskräpning
Under 2019 var sjätte året som kommunen (AME) svarade för huvuddelen av städinsatserna med
hjälp av egen båt och stödanställd personal. Samhällsbyggnad är beställare för arbetet. Parallellt
med detta fortsatte även samarbetet med föreningen Städa Sverige, för att erbjuda idrottsföreningar
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att städa stränder. I maj genomfördes också en Kusträddardag i Marstrand i samarbete med Håll
Sverige Rent där allmänheten erbjöds att delta i städinsatserna.
Städa Sverigestädningar genomfördes med 38 olika grupper med totalt 938 deltagare.
Kusträddardagen i Marstrand hade ett 70-tal deltagare. Ca 14 ton strandskräp samlades in totalt i
alla strandstädningsaktiviteter. Under hösten 2019 införskaffades en ny strandstädarbåt med hjälp
av statliga bidrag.
Skolornas deltagande i skräpplockardagarna var som vanligt högt med drygt 4000 deltagande elever
och personal.
Fiskevård i vattendrag
Kungälv har sedan 1990-talet jobbat med fiskevård i vattendrag. Vattendragen inventeras successivt
och statsbidrag söks för att förbättra förutsättningen för framförallt öringen. Under 2019 har arbetats
med biotopvård i bl a Vallby å, Komarksbäcken, Kyrkebäcken i Ytterby samt Kollerödsbäcken.
Genom att lägga ut lekgrus och sten har lek- och uppväxtmöjligheterna för öring förbättrats.
VA-utbyggnad
Under året fortsatte även kommunens VA-utbyggnad till områden som hittills saknat kommunalt
avlopp.
Avfall och kemikalier
Under året har arbetat vidare på att inför matavfallshämtning i flera delar av kommunen. Hösten
2017 antog förvaltningsledningen det nya interna styrdokumentet "Hållbar avfallshantering i
kommunförvaltningen", som bland annat anger omfattningen av vilken källsortering som ska finnas
i kommunala lokaler. Under 2019 antog GR en regiongemensam avfallsplan med ambitiösa mål för
bland källsortering och minskad nedskräpning.
Sektor Skola har under 2019 fortsatt arbetet med Giftfri förskola, med syfte att få bort farliga
kemikalier från barnens vistelsemiljö.

