
  
 
 

 

Motion om att alla nya fordon inom Uddevalla kommun skall vara fossilfria.  

 
Uddevalla kommun hade hösten 2020 strax under 500 fordon av olika slag. Majoriteten utgörs av 
personbilar och lättare lastbilar, varav ca 60% dieselbilar, ca 70% av bränsleförbrukningen var diesel. 
Något mindre än hälften av kommunens fordon är över fem år.  
Uddevalla kommun har som målsättning att var fossilfritt år 2030. Den största enskilda orsaken till 
utsläpp av växthusgaser i den geografiska kommunen Uddevalla är fordonstrafik.  
 

 
Bilden är från VG regionens koldioxidbudget, men den geografiska kommunen Uddevalla är i stort 
sett jämförbar med regionen: 33% av utsläppen kommer från inrikes transporter, 42% från utrikes 
transporter (inkl. höghöjdseffekter). Totalt kommer alltså 75% av utsläppen från transportsektorn.  
 

Samma information framkommer i följande bild, som inte visar utsläpp, utan användningen av olika 
energislag. 38% av all tillförd energi i Uddevalla kommun kom från oljeprodukter och i stort sett alla 
oljeprodukter gick till transporter. 47% av den slutliga energiförbrukningen gick till transporter.  

 



  
 
 

Om Uddevalla kommun menar allvar med att nå sitt mål om att vara fossilfritt 2030 så måste 
omställningen påbörjas redan nu och ge förvaltningarna en tydlig politisk styrning mot detta mål.  
Det finns ett antal ytterligare åtgärder som skulle kunna göras för att effektivisera fordons-
hanteringen, och vi är medvetna om att vissa åtgärder redan är på väg. Vi kommer dock att 
återkomma i frågan även i andra sammanhang.  

Vid en undersökning vintern 2021 framkom att det i förvaltningarna upplevdes som en konflikt 
mellan att välja fordon som inte drivs med fossila bränslen och ett högre inköpspris för fossilfria 
fordon och att man då prioriterar lägre inköpskostnader av budgetskäl.  
 
Avsikten med denna motion är att ge Uddevalla kommuns förvaltningar och bolag en tydlig signal om 
att övergången till ett fossilfritt samhälle omfattar all verksamhet och med denna motion yrkar 
Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla att:  

 

- Uddevalla kommun och dess bolag får från och med 1 juli 2021 inte köpa eller hyra fordon 
som drivs med fossila bränslen. Undantag skall endast göras för specialfordon där det ännu 
inte finns fossilfria alternativ.  
 

 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Uddevalla den 8 mars 2021  

Jarmo Uusitalo 


