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Klimatsmart mark-
användning och byggnation. 

Smarta, säkra och 
utsläppssnåla färdsätt.

5 6

Snabb och rättvis 
energiomställning. 

Klimatneutral 
cirkulär ekonomi

Hållbar konsumtion 
och produktion.

Förstärkta kolsänkor 
och kompensering av utsläpp.
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1. Klimatsmart markanvändning och 
byggnation

Tillväxten i Raseborg styrs så 
att den stöder sig på den 
nuvarande samhällsstrukturen 
och på kreativa fungerande 
lösningar för kollektivtrafiken.

Den befintliga samhällsstrukturen 
och det befintliga 
byggnadsbeståndet utvecklas så 
att de blir mera hållbara och 
renoveringar som ökar 
energiprestandan och leder till 
energibesparing främjas.

Klimatneutralt byggande 
främjas.

Genom planering av 
områdesanvändningen 
möjliggörs en omställning till 
hållbara energisystem.
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Transportprestationen och 
mobilitetsbehovet minskas.1

2

3

4

Personbilstrafikens andel av 
färdsätten minskas. 

Andelen hållbara 
färdsätt ökas.

Kollektivtrafiksystemets 
nätverksegenskaper utvecklas, 
görs smidigare och stärks och 
resekedjorna optimeras. 

Smarta, säkra och 
utsläppssnåla färdsätt.
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6

7

8

En förändring av drivkraften i 
trafiken stöds.

Automatiseringen av trafiken och 
nya tjänster utvecklas för att minska 
utsläppen och förbättra säkerheten.

Möjligheterna till cykling förbättras.

Koldioxidsnålhet inom 
datatrafiken främjas.

Ny

Smarta, säkra och 
utsläppssnåla färdsätt.
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3. Snabb och rättvis energiomställning

Fossila bränslen slopas 
och produktionen av 
energi från förnybara 

energikällor främjas på 
ett ekonomiskt lönsamt 

sätt.

Samhällsstrukturens 
och 

fastigheternas 
energiprestanda 

förbättras.

Smarta energisystem, 
sektorintegrering och 

lagring av energi 
främjas.

4 5 6
Nya hållbara 

energilösningar och 
koldioxidsnålhetsstr

ategier inom 
industrin främjas.

Hållbara 
energilösningar 
inom jordbruket 

främjas. 

Samarbetet mellan 
olika aktörer 

utvecklas för att 
säkerställa en snabb 
energiomställning.



Klimatneutral       
cirkulär ekonomi

1

2

3

Den regionala planeringen av 
tjänster inom cirkulär ekonomi 
främjas. 

Raseborgsregionens ställning inom 
starka verksamhetsområden utvecklas: 
byggande, textil- och metallindustri

Utnyttjandet av regionala materialflöden 
effektiviseras och andelen på ett hållbart sätt 
återvunna råvaror ökas systematiskt.
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5

6

Hushåll, företag och den offentliga 
sektorn (t.ex. skolor) stöds i att 
höja återvinningsprocenten.

Planering och produktion som utgår från 
cirkulär ekonomi främjas och 
användningen av returprodukter görs 
smidigare. 

Delningsekonomi, tjänstefiering och andra 
nya affärsverksamhetsmodeller utvecklas och 
ibruktagandet av dessa främjas.

Klimatneutral       
cirkulär ekonomi
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5. Hållbar konsumtion och 
produktion

1 2 3
Klimatmål och mål för 
cirkulär ekonomi 
inkluderas i den 
offentliga sektorns 
och företagens 
investeringar och 
anskaffningar.

Tjänstefiering samt 
lösningar som utnyttjar 
digitalisering främjas i 
Raseborg.

Hållbarheten inom 
jordbruk och 
livsmedelssystem främjas 
och tillgången till 
närproducerad mat 
förbättras. 



4 5 6
Hållbarhet inom 
turismbranschen, 
närturism och 
koldioxidsnåla 
resekedjor stöds och 
utvecklas. 

Klimatvänliga 
värderingar stöds 
genom kulturen och 
hållbar 
kulturverksamhet och 
evenemangsproduktion 
främjas.

Producenternas 
och 
konsumenternas 
klimatmedvetenhe
t och ansvar ökas. 

5. Hållbar konsumtion och 
produktion



Förstärkta 
kolsänkor
och 
kompensering av
utsläpp 

1 2

Kolsänkor och kollager i 
skogsområden, myrar och 
skyddsområden 
upprätthålls och stärks. 

Jordbruksområde-
nas kolbindning 
främjas.

Kompensationsmodeller 
och metoder identifieras. 

Informationen om 
kolsänkor och 
utsläppskällor ökas.
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Klimatneutral kommun 
2035

Mål
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