
 

Miljömålsbedömning 

Max 2,9 ton växthusgasutsläpp per 

person: Växthusgasutsläppen inom 

Mölndals territorium har minskat med mer 

än hälften sedan 1990. I relation till 

befolkningen låg utsläppen på 2,3 ton per 

person 2018. Nästan tre fjärdedelar av 

utsläppen kommer från transportsektorn. 

För att minska dessa behöver staden och 

andra aktörer planera för ett transportsnålt 

samhälle och verka för en omställning av 

fordonsflottan. Målet bedöms som 

uppfyllt. 

Halter av kvävedioxid: Med största 

sannolikhet klaras miljömålsgränserna vid 

alla stadens förskolor och de allra flesta 

skolor och bostäder och utsläppen minskar 

långsamt. Men det finns fortfarande 

Mölndalsbor som utsätts för alltför höga 

halter och målsättningarna klaras inte för 

bostäder nära trafikerade vägar. I nya 

detaljplaner klaras inte alltid 

miljömålsgränsen. Målet bedöms som 

nära uppfyllt. 

Halter av partiklar: Även för partiklar 

bedöms miljömålsgränserna klaras vid 

förskolor och de allra flesta skolor och 

bostäder. Men målsättningarna klaras inte 

för alla bostäder. De klaras inte heller alltid 

vid nya exploateringar och utsläppen 

minskar inte över tid. Målet bedöms som 

nära uppfyllt. 

Farliga ämnen i barns vardag: I 

Mölndals stads verksamheter med barn, 

specifikt inom förskola, familjedaghem 

och fritids, pågår ett kontinuerligt arbete 

med konceptet ”Friska miljöer i 

förskolan”. Även verksamheter som städ, 

vaktmästeri och måltid arbetar 

kontinuerligt för att minimera kemikalier. 

Målet bedöms som nära uppfyllt. 

MILJÖREDOVISNING 2020 
Uppföljning av lokala miljömål och stadens sammantagna 

miljöarbete 

Miljömålsbedömningen avser Mölndals lokala miljömål. 

För kompletta måltexter, se "Mölndals miljömål 2022" 



Bedöma och behandla förorenade 

områden: Under året har en 

kommungemensam handlingsplan för 

förorenade områden fastställts. Syftet är att 

tydliggöra processen i samband med 

undersökningar eller åtgärder där 

kommunen har ett ansvar enligt 

miljöbalken. Målet bedöms som nära 

uppfyllt. 

Tillskott av övergödande ämnen i åarna: 

För åren 2015–2019 är 5-årsmedelvärdet 

för tillskott av kväve och fosfor till 

Lindomeån 38,2 ton respektive 1,86 ton. 

För Mölndalsån är 5-årsmedelvärdet för 

tillskott av näringsämnen 44,8 ton kväve 

och 1,96 ton fosfor. Fosfor i Mölndalsån 

visar en positiv trend, i övrigt minskar inte 

transporten av näringsämnen till 

målvärdena. Målet bedöms som inte 

uppfyllt. 

Anslutna fastigheter inom VAIO: Under 

2020 har ytterligare 20 fastigheter anslutits 

till kommunalt vatten och avlopp inom 

VAIO-samarbetet. Totalt har runt 270 

fastigheter anslutits sedan 2013, varav ca 

150 inom VAIO. Målet bedöms som nära 

uppfyllt. 

Samverkan inom vatten för god 

ekologisk status: Mot slutet av 2020 har 

den interna samverkan inom vattenfrågor 

tagit fart, i samband med samrådet för 

kommande cykel i vattenförvaltningen. 

Samverkan fortsätter också inom 

vattenråden och i dagvattenarbetet. Målet 

bedöms som nära uppfyllt. 

Skyddade grundvattenförekomster: Alla 

fyra grundvattenförekomster som finns i 

Mölndal har god kemisk och kvantitativ 

status, men det finns en risk för försämring 

av kemisk status framöver, vilket bör 

hanteras. Då dessa inte bedöms vara 

aktuella som dricksvattentäkter, vare sig i 

nuläget eller i överskådlig framtid, har inte 

vattenskyddsområden upprättats. Den 

regionala vattenförsörjningsplanen har 

uppdaterats 2020, bland annat utifrån 

klimatförändringarna. Målet bedöms som 

inte aktuellt.  

Information om enskilda brunnar: 

Under 2020 har staden arbetat med 

dricksvatteninformation i samband med 

tillsyn av enskilda avlopp. Målet bedöms 

som nära uppfyllt. 

Ny- eller återskapa våtmarker: 2020 

påbörjades ett arbete med att anlägga ny 

våtmark vid Norra Långevattnet, för att 

stärka ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald. En ansökan har skickats in till 

Länsstyrelsen om bidrag för anläggandet. 

Målet bedöms som nära uppfyllt. 

Nya biotopskyddsområden i skog: 

Miljönämnden har på uppdrag av 

kommunstyrelsen tagit fram ett underlag 

med förslag på lämpliga områden. Under 

2021 kommer arbetet med att bilda 

åtminstone två nya biotopskyddsområden 

fortsätta. Målet bedöms som nära 

uppfyllt. 

Öka död ved och ädellövträd i 

produktionsskog: I skötseln av den 

kommunägda skogen skapas högstubbar 

och all död ved sparas samt att ädellövträd 

sparas och även planteras vid tillfälle, 

vilket ger att andelen död ved och ädellöv 

ökar. Målet bedöms som nära uppfyllt. 

Ekologiskt brukad jordbruksmark: 

Andelen jordbruksmark, både åker och 

betesmark, som brukas ekologiskt i 

Mölndal har legat strax under tio procent 

sedan 2015. Men samtidigt har de totala 

arealerna halverats sedan 1980-talet. Idag 



finns endast 850 hektar jordbruksmark 

kvar i Mölndal, varav 78 ha brukas 

ekologiskt. Målet bedöms som ej 

uppfyllt. 

Alla ska ha grönområde inom 300 

meter: 94 procent av alla invånare i 

Mölndal har tillgång till ett grönområde 

inom 300 meter. Med grönområde avses 

park eller tätortsnära natur som nås utan att 

behöva korsa en högtrafikerad väg. 

Bostadsområden som inte har tillgång till 

grönområden finns framför allt vid 

Stallbacken, men även längs Gamla 

riksvägen och i delar av Kållered och 

Lindome. Målet bedöms som nära 

uppfyllt 

Bostadsnära odlingar: De ekologiska, 

småskaliga odlingarna utgör sociala 

mötesplatser, bidrar till en hållbar livsstil 

och till en grönare stad. De senaste åren 

har flera bostadsnära odlingar startats upp i 

bland annat Åby, Kållered och Forsåker, i 

samverkan mellan boende, föreningar, 

hyresvärdar och verksamheter i staden. 

Andra odlingar sköts av dagliga verksam-

heter. Målet bedöms som uppfyllt. 

Bulleråtgärdsprogrammet: År 2020 har 

inget ärende påbörjats eller förfrågan skett 

vad gäller stadens åtgärdsprogram för 

buller. Målet bedöms som ej uppfyllt. 

Radon i flerbostadshus: Staden har varit i 

kontakt med samtliga fastighetsägare som 

äger flerbostadshus i kommunen avseende 

radon och har handlagt ett stort antal 

ärenden för att säkerställa radonhalter 

under gränsvärdet. Målet bedöms som 

nära uppfyllt. 

Andel personresor med gång, cykel och 

kollektivtrafik: Utvecklingen mot hållbart 

resande gick långsamt åt rätt håll under 

många år. Med coronapandemin har dock 

kollektivtrafikresandet minskat med en 

tredjedel under 2020 jämfört med året 

innan. Även bilresandet har minskat, med 

tolv procent jämfört med 2019. Samtidigt 

har cyklingen ökat med sex procent. Målet 

bedöms som ej uppfyllt. 

Samverkan naturvård: Med stöd i 

Mölndals naturvårdsplan samverkar staden 

internt för att bidra till att hejda förlusten 

av enskilda djur- och växtarter samt bidra 

till att bevara och restaurera ekosystem. I 

nuläget bereds beslut om nya 

biotopskyddsområden och en 

våtmarksrestaurering. Staden samverkar 

även externt, bland annat inom 

referensgruppen för förvaltandet av den 

kommunägda skogen. Målet bedöms som 

uppfyllt. 

Ranking Sveriges bästa 

miljökommun 

Under många år har tidningen Aktuell 

Hållbarhet rankat miljöarbetet i Sveriges 

kommuner och utsett ”Sveriges miljöbästa 

kommun”. Rankingen bygger på enkäter, 

insamlad data och parametrar som mäter 

aktiviteten på miljöområdet i landets 

kommuner. Underlaget förändras från år 

till år, både beroende på vilka 

datainsamlingar som finns tillgängliga och 

som ett svar på att miljö- och klimatarbetet 

går framåt i kommunerna.  

Redovisning av stadens 

miljö- och klimatarbete, 

kopplat till beslut och 

styrdokument 



Mölndal hamnade 2020 på plats 43, vilket 

är tjugo placeringar bättre än 2019. 

Mölndal belönas för dels en faktisk 

minskning av utsläppen av växthusgaser 

inom kommunen, något som till stor del 

kan tillskrivas Mölndals Energis arbete 

mot fossilfrihet, men också resultat av 

politiska beslut och ett aktivt miljöarbete i 

olika delar av stadens organisation. I 

stadens förbättringspotential ligger bland 

annat att ytterligare stärka det strategiska 

och politiska klimatarbetet, att fasa ut plast 

och verka för cirkularitet i organisationen, 

att samverka mer med näringslivet i 

hållbarhetsfrågor, och att systematiskt 

värdesätta ekosystemtjänster. 

Avfall, återvinning och 

återanvändning 

Under 2020 ökade avfallsmängderna och 

besöken på våra återvinningscentraler med 

cirka 10 procent. Detta innebär att 

avfallsmängden per person tvärt emot 

målen i avfallsplanen har ökat under året.   

En ny avfallsplan, ”Göteborgsregionen 

minskar avfallet”, har tagits fram och 

antogs av kommunfullmäktige i slutet av 

året. Med denna höjs ambitionerna främst 

avseende avfallsförebyggande, 

avfallsminimering och återanvändning, där 

också vi som kommun och stor 

arbetsgivare är en viktig aktör. Som en 

viktig faktor i det har projektering, 

planering och upphandling till den nya 

anläggningen på Kikås för ökat återbruk 

varit i fokus under året.  

Minst 78 procent av de fastigheter som 

staden äger har möjlighet till full 

källsortering. Det är en ökning från 

föregående år. För att ta vara på träspill 

som blir över efter renoveringar har 

fastighetsservice vid sidan av ordinarie 

verksamhet producerat leksaker. 

Käpphästar och hopphinder har delats ut 

som julklappar till stadens förskolor. Att ta 

tillvara överblivet material, designa om 

och på nytt sätt föra in i verksamheten 

igen, är ett sätt för staden att arbeta med 

hållbar utveckling och att bidra till det 

lokala miljö- och klimatarbetet. Initiativet 

har uppmärksammats i media. Dessutom 

har fastighetsservice arbetat med att i egen 

regi reparera stora volymer 

gymnastikredskap och på så vis undvikit 

nyinköp.  

Hållbarhet i måltid och livsmedel 

För att minska matsvinnet i skola och 

förskola sker nu digital mätning i 

projektform. Vildsvin har förts in på 

menyn som ett klimatsmart val av kött. En 

vegetarisk street food vecka inom förskola 

och skola uppmärksammade den 

vegetariska maten. Inom skola och 

förskola samt inom äldreomsorgen 

serverades under 2020 måltider med totalt 

31 procent ekologiska livsmedel. Av all 

nötfärs var 75 procent ekologisk. Utöver 

det arbetar måltidsverksamheten med 

klimatsmarta livsmedel och livsmedel i 

säsong. Totalt var 32 procent av alla 

stadens livsmedelsinköp ekologiska under 

2020, en siffra som har legat konstant de 

senaste tre åren.  

Klimat 2030 och koldioxidbudget 

Mölndals stad använder koldioxidbudget 

för att tydliggöra hur mycket utsläppen 

måste minska lokalt för att uppnå 

Parisavtalet. Utsläppen av fossil koldioxid 

i Mölndal har minskat stadigt sedan 1990. 

Mellan 2017 och 2018 (senast tillgängliga 



data) minskade utsläppen med 6,7 procent. 

Det är bra, men inte tillräckligt. Enligt den 

uppdaterade koldioxidbudgeten för 

Mölndal behöver nu utsläppen minska med 

17 procent årligen och närma sig noll runt 

2030. 

Under året har arbete pågått med att 

uppdatera och fördjupa Mölndals energi- 

och klimatplan. Det övergripande syftet 

med planen är att uppfylla lagkrav om 

långsiktig energiförsörjningstrygghet, 

samtidigt som de kommunala, regionala 

och nationella klimatmålen nås. 

Internt klimatarbete 

Stadens modell för intern klimatväxling 

syftar till att stimulera hållbart resande på 

arbetsplatsen och bidra till att utsläppen 

minskar. Många verksamheter sökte medel 

2020 och 464 500 kronor beviljades. 

Ansökningar som prioriterades var 

genomtänkta och motiverade och hade en 

tydlig klimatnytta. Det handlade bland 

annat om elcyklar, laddbox till elbil, bättre 

avfallshantering och cirkularitet. 

Installation av solceller på stadens 

fastigheter fortsätter. Under året togs en ny 

anläggning i drift och arbetet startade upp 

med ytterligare en solelsanläggning. Båda 

förses med batterilagring för att ännu bättre 

kunna nyttja solelen och för att bidra till en 

stabil frekvens.   

Fossiloberoende fordonsflotta 

Vid utgången av 2020 var andelen 

fossilfria personbilar uppe i 60 procent och 

fossilfria transportbilar 35 procent. Av alla 

transportcentralens fordon är nu hälften 

fossiloberoende, vilket är en rejäl ökning 

jämfört med året innan då en tredjedel 

klassades som fossiloberoende. 

Målsättningen är att senast 2025 ska 

Mölndals stads fordonsflotta vara 

fossiloberoende.  

Målet mäts också som en minskning av 

fossila bränslen med 80 procent. Inköp av 

fossila drivmedel har till följd av 

omställningen hittills minskat med 65 

procent sedan basåret 2010, och 

koldioxidutsläppen till följd av stadens 

resor och interna transporter har halverats. 

Samtidigt har resandet med egen bil i 

tjänsten minskat med 85 procent. 

 

 

Denna rapport är ett underlag i arbetet för ett hållbart Mölndal 
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