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Miljömål 2022

Ett flertal gemensamma områden och frågor är integrera-
de  i kärnverksamheterna. För några har fullmäktige antagit 
separata planer eller liknande. Bland dem finns Miljömål 
2022, som beslutades år 2014 och följs upp nedan.

Begränsad klimatpåverkan
I Mölndal ska…

 alla verka för att utsläppen av växthusgaser minskar
 effektiv energianvändning och användning av förnybara 
energikällor prioriteras.

1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till 
högst 2,9 ton CO2-ekvivalenter/invånare och år
Enligt den senaste utsläppsstatistiken är Mölndals lokala 
klimatmål redan uppnått. År 2016 var utsläppen totalt 181  300 
ton, vilket beräknat per invånare blir 2,8 ton. Däremot är det 
långt kvar till det regionala målet om en fossiloberoende region 
2030 och det nationella målet om ”netto-noll-utsläpp” 2045.

till företag, dels om insatser för hållbart resande och elektri-

och uppvärmning.
De största utsläppsminskningarna i Mölndal beror på omställ-

ningen i energisektorn. Under 2018 nådde Mölndal Energi 
fossilfrihet. De största utmaningarna för att klara regionala 

Bedömning: Uppfyllt. Trend: Oförändrad.

ton 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Växthusgasutsläpp  
per invånare,  
ton CO2-ekvivalenter 2,81 2,77 2,87 3,45 3,68 3,53

Frisk luft
I Mölndal ska…

 alla bidra till att luftkvaliteten förbättras.

2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor 
i Mölndal ska inte överskrida 60 µg/m3 luft fler än 175 
timmar/år eller 20 µg/m3 luft som årsmedelvärde
2018 fastställdes åtgärdsprogrammet för att klara miljö-
kvalitetsnormen för kvävedioxider. Bland annat ska Mölndal 

laddinfrastruktur för elfordon. Under 2018 utökades miljö-

att underlätta för elfordon. Dessutom sker hastighetsmätningar 
och hastighetsbegränsningar för fordon vid skolor samt främ-

vid skolor. 

I många förtätningslägen är halterna visserligen lägre än miljö-
kvalitetsnormen, men ändå högre än vad miljömålet anger, och 
bedömningen är därför att miljömålet inte nås fullt ut.
Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Bättre.

3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och 
förskolor i Mölndal ska inte överskrida 30 µg/m3 luft fler 
än 35 dygn/år eller 15µg/m3 luft som årsmedelvärde  

vilket kommer att ha en positiv effekt på luftkvaliteten. 
Åtgärds programmet för att klara miljökvalitetsnormen för 
kvävedioxider innehåller åtgärder som kan medföra att även 

miljömålsgränserna riskerar att inte klaras.
Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Oförändrad.

Giftfri miljö
I Mölndal ska…

 ökad kunskap om farliga ämnen i varor och kemiska 
 produkter leda till att dessa ersätts med bättre alternativ.

4. Förekomsten av farliga ämnen i barns  
vardag ska minimeras

aluminium, plaster och kemikalier och ersätta dem med mer 
miljövänliga alternativ. I förskolorna satsades under 2018 

miljöer i förskolan. I skolorna har fokus legat på att minimera 

upphandling består dels av regelbundna träffar med fokus på 
miljö- och klimataspekter på kommande upphandlingar, och 
dels ett förbättringsarbete gällande upphandlingsprocessen, 
bland annat genom utbildning.

-

Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Bättre.
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5. Samtliga i dag kända potentiellt förorenade områden 
av riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk) 
ska vara riskbedömda och vid behov åtgärdade

prioriterade att undersöka med avseende på risker för människa 
och miljö. Av dessa saknar nio ansvarig part för bekostande 

-

agera huvudman om bidrag beviljas. Det innebär att staden är 
juridiskt ansvarig för genomförande av undersökningen om 
medel skulle beviljas.

Under 2018 har resultat från två provtagningar från risk-
klass 1 och 2 inkommit, och provtagningar har startats på 

utredningar påbörjats på en handfull objekt, sju inventeringar 
har genomförts och lika många har påbörjats. 
Bedömning: Ej uppfyllt. Trend: Bättre.

Ingen övergödning
I Mölndal ska…

 insatser ske för att minimera breddningar av spillvatten
 insatser för minskning av utsläpp av näringsämnen från 
jordbruk, skogsbruk, djurhållning och enskilda avlopp ske

 kretsloppsanpassning av enskilda avlopp förordas.

6. Nettotillskottet av övergödande ämnen inom 
kommunens gränser ska till Mölndalsån högst uppgå till 
2,7 ton fosfor och 33 ton kväve och till Lindomeån högst 
uppgå till 1,6 ton fosfor och 31 ton kväve
Under 2018 har 8  000 kubikmeter orenat avloppsvatten bräd-
dat från den kommunala avloppsanläggningen. Målvärdet var 

-
brunnar på utvalda platser minskar utsläppen av övergödande 

Trots åtgärder och insatser nås inte målvärdena för trans-
port av övergödande ämnen i Mölndals åar. Nettotillskottet av 
kväve respektive fosfor till Mölndalsån var 47 respektive 2,4 
ton i medelvärde för 2013–2017. Det innebär en minskning 
jämfört med tidigare år, men ändå över målvärdena. Värden för 

Bedömning: Ej uppfyllt. Trend: Bättre.

Övergödande ämnen
Femårsmedel-
värde (ton)

Mölndalsån 
kväve

Mölndalsån 
fosfor

Lindomeån  
kväve

Lindomeån  
fosfor

Utgångsläge 42 3,8 42 2,2
2009–2013 48 2,8 36 1,8
2010–2014 57 3,3 39 1,7
2011–2015 63 3,1 40 1,7
2013-2017 47 2,4 – –

7. Ytterligare 300 fastigheter i befintlig samlad 
bebyggelse ska vara anslutna till kommunalt VA

i omvandlingsområden är försenad inom två områden och 
-

liga fastigheter som tidigare haft enskilda avloppsanläggningar 

-

möjlig att nå. 
Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Sämre.

VA-anslutningar
2018 2017 2016 2015 2014

Totalt antal 
nyanslutningar 197 170 130 106 14

Levande sjöar och vattendrag
I Mölndal ska…

 sjöar och vattendrag skyddas mot fysiska ingrepp och 
lokala utsläpp, och deras stora värden för natur- och 
kulturupplevelser och friluftsliv värnas och utvecklas 
hänsynsfullt och långsiktigt

 sjöar och vattendrag som hotas av försurning kalkas 
regelbundet

8. Samarbetet mellan olika aktörer inom vattenområdet 
ska stärkas för att förbättra arbetet med att uppnå god 
kemisk och god ekologisk status i sjöar och vattendrag

med olika vattenområdet för att stärka och förbättra arbetet 
med att uppnå god kemisk och god ekologisk status i sjöar 

-
vårdsförbund och vattenråd sökt statliga medel för insatser i 

Bedömning: I hög grad uppfyllt. Trend: Oförändrad

Grundvatten av god kvalitet
I Mölndal ska…

 grundvattenkvaliteten inte försämras på grund av 
markanvändning, uttag av naturmaterial eller tillförsel av 
föroreningar.

9. Samtliga i dag kända större grundvattenförekomster 
ska vara bedömda och vid behov skyddade

har inte bedömts vara av intresse för kommunal vattenförsörj-
ning och inga insatser planeras. Målet skulle därmed kunna 

-
rande och framtida dricksvattenförsörjningen. 
Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Oförändrat
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10. Insatser ska genomföras för att höja medvetenheten 
kring dricksvattenkvalitet hos samtliga fastighetsägare 
med enskilda brunnar
Miljöförvaltningen informerar om dricksvatten i samband 

frågor som kommer in. 
Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Bättre.

Myllrande våtmarker
I Mölndal ska…

 befintliga våtmarker sparas och stor hänsyn tas till miljön 
kring våtmarker vid planering och exploatering.

11. Våtmarker ska nyskapas, återskapas eller restaureras 
som reningsmetod, flödesutjämnare eller som 
naturvårdsinsats

upplåta mark till naturreservat vid Hårssjön-Rambo mosse, ett 
område med rikt fågelliv och värdefulla våtmarker. Under året 

-
red där bland annat staden äger mark. 
Bedömning: I hög grad uppfyllt. Trend: Bättre

Levande skogar
I Mölndal ska…

 kulturmiljöer i skogsmiljö skyddas
 skogarna ha inslag av död ved, äldre lövrik skog och 
gammal skog

 skyddsvärda träd och ädellövskogar bevaras och utvecklas.

12. Nya biotopskyddsområden ska bildas
Under året har en förstudie genomförts för att inventera lämp-

Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Bättre 

13. Andelen död ved och ädellövträd i produktions -
skogen ska öka

uppdrag av staden och har ett särskilt uppdrag att bevaka denna 
fråga. Vid avverkningar och gallringar tas därför steg för att 

plantering av ädellövträd beaktas vid de årliga avverknings- 
och gallringsåtgärderna. Även i den stadsnära skogsmarken 
och längs motionsspår, som inte är produktionsskog, sköts 
skogen så att faunadepåer och död ved får ligga kvar, detta är 
dock inte produktionsskog. Arbetet med den skogliga strategin 
har pausats och planeras tas upp igen under våren 2019.
Bedömning: I hög grad uppfyllt. Trend: Bättre.

Ett rikt odlingslandskap
I Mölndal ska…

 jordbruksmark i största utsträckning bevaras och i 
odlingslandskapet ska kulturvärdena och naturvärdena 
skyddas långsiktigt.

14. 180 hektar eller 25 procent av jordbruksmarken  
ska brukas ekologiskt

-
bruksmarken ska brukas ekologiskt. Detta kan bara göras när 

arrenden att tillämpa detta på under perioden.
Bedömning: Ej uppfyllt. Trend: Oförändrad.

Jordbruksmark
2017 2016 2015

Total jordbruksmark, hektar 861 857 961
Areal ekologiskt brukad mark, hektar 78 73 78
Andel ekologiskt brukad mark, procent 9,1 8,5 8,1

God bebyggd miljö
I Mölndal ska…

 samhällsplaneringen ske i överensstämmelse med   
GR: s strukturbild för en långsiktigt hållbar utveckling av 
den regionala strukturen

 blågröna strukturer och sammanhängande grönområden 
utvecklas som både är estetiska och bär biologisk 
mångfald

 grönytor tas med tidigt i planeringsprocesserna
 förtätning i form av blandstad med varierat utbud 
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur ske i 
goda kollektiv-trafiklägen med godtagbar luft- och 
bullersituation

 avfallet behandlas enligt följande rangordning: 
 1. Förebyggande 
 2. Återanvändning 
 3. Materialåtervinning 
 4. Annan återvinning, till exempel energiutvinning 
 5. Deponi

 naturliga avrinningsstråk bevaras och nya avrinningsvägar 
skapas där sådana saknas.

15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst  
ett grönområde inom 300 meter 
I tätorter har 95 procent av befolkningen tillgång till bostads-
nära park eller naturområde på minst 0,2 hektar inom 300 
meter. 2018 antogs Grönplan för Mölndals stad, som bland 

saknar tillgång till ett kvalitativt grönområde inom 300 meter.
Bedömning: I hög grad uppfyllt. Trend: Oförändrad

16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera 
tätbebyggda områden i Mölndal
Ytterligare två små bostadsnära odlingar, stadshusparken 

skapandet av odlingar. Vid Mölndals största bostadsnära odling 
på Gärdesplan har en odlarförening bildats för fortsatt drift och 
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utveckling. Odlingarna tillför många kvaliteter till bostadsom-
rådet: social gemenskap, gröna skönhetsvärden, hälsoeffekter 

Bedömning: Uppfyllt. Trend: Bättre.

17. De bostäder som omfattas av stadens buller-
åtgärdsprogram ska ha åtgärdats

privata fastigheter för att minska bullernivåer inomhus. Det har 
varit få förfrågningar under 2018. Utöver det övervägs åtgär-

Bedömningen är att detta miljömål inte kommer att nås.
Bedömning: Ej uppfyllt. Trend: Bättre.

18. Ingen ska bo i flerbostadshus med radonhalter  
över 200 Bq/m3 luft som årsmedelvärde
Miljöförvaltningen förelägger fastighetsägare om mätning 
och vid behov att vidta radonsänkande åtgärder. Med planerad 

stadens mål alternativt har fått ett föreläggande om att utföra 
mätning eller att vidta radonsänkande åtgärder från oss till 
2022, även om fokus 2018 legat på att arbeta om mallar och 

Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Bättre.

19. Andelen personresor som utförs med cykel ska vara 
minst 12 procent och med kollektivtrafik minst 25 procent
Enligt senaste resvaneundersökningen sker 43 procent av 

-
-

alternativ till bil. 
Bedömning: Delvis uppfyllt. Trend: Bättre.

Regionala avfallsplanen, A2020

insamlingen av återvinningsmaterial och matavfall till biogas-
produktion, samtidigt som det brännbara restavfallet minskar i 
enlighet med avfallsmålen i den regionala avfallsplanen. 2018 

grad på 45 procent av insamlat hushållsavfall, vilket innebär att 
-

ken kring insamlade mängder och återvinningsgrad tillgänglig, 
men trenden bedöms vara positiv. 

kommer färdigställas under 2019. Under året har dessutom ett 

som fallit väl ut.
I stadens fastigheter samarbetar de olika verksamheterna för 

avfallsminimering. I de lokaler och anläggningar där staden 
har personal är källsorteringen mer omfattande än fritids-

har tekniska krav och anvisningar gällande området setts över.
Bedömning: I hög grad uppfyllt. Trend: Bättre.

Ett rikt växt- och djurliv
I Mölndal ska...

 den biologiska mångfalden av naturligt förekommande 
arter och naturtyper höjas

 det finnas grönstråk som medger goda 
spridningsmöjligheter för djur och växter och har 
fungerande ekologiska processer

 målen i naturvårdsplanen vara riktlinje för hänsynstagande 
och åtgärder i kommunens arbete.

20. Samarbetet mellan olika aktörer inom 
naturvårdsområdet ska stärkas
Under året har samarbetet inom naturvårdsplanegruppen bland 

-
lager för skötselträd. I och med att användandet och utveck-

-
rats till slåttermark vilket påverkar utvecklingen positivt.

biologisk mångfald, där cirka 2,5 hektar ängsmark har såtts in 

tillgängliga gällande naturvård i Mölndal med omgivning. Ett 
viktigt forum är den skogliga referensgruppen.
Bedömning: I hög grad uppfyllt. Trend: Bättre 
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Särskilda satsningar inom organisationen
Fossiloberoende fordonsflotta

2025. Beslutet innebär att alla stadens fordon ska kunna köras 
med fossilfria bränslen, samtidigt som inköpen av bensin, 
diesel och fossilgas ska ha minskat med minst 80 procent 

Både bilinnehavet och bilkörningen behöver effektiviseras och 

Omställningen har under 2018 påbörjats i mindre skala och 

fossiloberoende personbilar till 12,5 procent av de fordon som 
verksamheterna leasar via transportcentralen. Inköpta mängder 
fossila drivmedel har minskat med 38 procent jämfört med 2010. 
Utsläppen av fossilt koldioxid från tjänsteresor och transporter 

Ekologiska livsmedel
Andelen ekologiska livsmedel för hela staden fortsätter att 
öka och uppgår 2018 till 32 procent, vilket även är andelen för 

kreativitet och förändringsbenägenhet inom måltidsorganisa-
tionen, och ett bra samarbete med köpande förvaltningar som 

Ekologiska livsmedelsinköp
2018 2017 2016 2015 2014 2013

Andel ekologiska 
livsmedelsinköp, procent 32,0 29,3 26,7 28,3 11,5 8,7

Källsortering och hållbar energi i stadens byggnader
-

Balltorpsskogens förskola, är installerade och i driftsatta. Den 

-
effektivisering har också genomförts under året och trenden för 
energianvändningen i stadens verksamheter är minskande. 

-

och verksamheter. I dagsläget är bedömningen att omkring 80 
procent av stadens fastigheter har sortering i sex fraktioner. De 
som inte har full sortering saknar oftast matavfall. 

-
nation, men ingen har ännu uppförts. Under 2018 beslutades att 

klar till sommaren 2019. 

2018 2017 2016 2015

kWh/m2 175 177 177 176
Andel byggnader med full 
källsortering, procent 80 50

Kommentar Indikator 2018 2017 2016 2010 (basår) Minskning 2010–2018
Inblandning borträknat Inköpt mängd fossila drivmedel, liter 311 680 329 517 382 015 499 469 38 procent
Gäller transportcentralens 
fordon

andel fordon som drivs med  
bensin och diesel, procent 87,5 97,5
andel fordon som drivs med  
biogas/el/elhybrid, procent 12,5 2,5
Körsträcka: fordon från 
transportcentralen, mil 306 310 328 621 304 132
CO2-utsläpp från stadens  
fordon, kilo 787 333 786 271 897 485 1 110 190 23 procent

Beräknas med 195 g/km CO2-utsläpp från egen bil  
i tjänsten, kilo 30 255 112 127 73 procent

Stadens bilar och  
egen bil i tjänsten

CO2-utsläpp från tjänsteresor  
och transporter 817 588 1 222 317 33 procent

  


