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• God hälsa

• God bebyggd miljö

• Hållbara och klimatanpassade 
städer och samhällen 

• Hållbar energi

• Ett koldioxidneutralt Norrbotten 
senast år 2030

• Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur

• Hållbar konsumtion och produktion

• Giftfria och friska miljöer med ett 
rikt växt-, vatten- och djurliv.

Region Norrbotten ska i linje med 
nationella och internationella 

mål verka för:

Miljöpolicyn anger färdriktningen
Region Norrbottens vision är ”Tillsammans för Norr-
botten – bästa livet, bästa hälsan”. Region Norrbotten 
har som främsta uppgifter att ge medborgarna en god 
hälso- och sjukvård samt ansvara för den regionala 
utvecklingen. Som länets enda direkt folkvalda försam-
ling har Region Norrbotten även ett särskilt ansvar för 
att verka för en hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt. En hållbar utveckling bidrar till god 
hälsa, god livskvalitet och bibehållen välfärd för länets 
medborgare.

Miljöpolicyn är ett framåtsyftande styrdokument som 
har utarbetats i bred politisk samverkan och anger 
färdriktningen för regionens fortsatta miljöarbete. Den 
fastställdes av regionfullmäktige i februari 2017.
Med policyn som stöd upprättas strategier, handlingspla-
ner och ägardirektiv som styr det praktiska miljöarbetet. 

Region Norrbottens miljöpolicy utgår ifrån de relevanta 
globala hållbarhetsmålen antagna i Agenda 2030 likväl 
som de nationella 16 miljökvalitetsmål samt tillhörande 
generationsmål.

• Regional utveckling

• Infrastruktur/transporter

• E-samhället

• Innovationer

• Inköp

• Återbruk och avfall

• Energi

Prioriterade områden för miljöarbetet inom Region Norrbotten

Miljöarbetet ska fokuseras på hållbara insatser inom regionen kring sju prioriterade områden:

Det här är Region Norrbottens miljöpolicy
Regionen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att:

• Bedriva ett aktivt miljöarbete som känne-
tecknas av ständiga förbättringar.

• Sprida kunskap och medvetenhet både hos 
medarbetare och medborgare om samban-
den mellan människors hälsa och miljö.

• Minska resursanvändningen genom att effek-
tivisera processer och öka återanvändningen.

• Främja utvecklingen och använda hållbara, 
förnybara energikällor och naturresurser.

• Välja produkter och kemikalier som ger 
minsta möjliga belastning på naturmiljön och 
människors hälsa. 

• Möjliggöra minskad miljöpåverkan från 
transporter genom modern teknik, utveckla-
de samordningsmöjligheter och kollektivtra-
fikresande.

• Inkludera miljö- och hållbarhetskonsekven-
ser i beslutsprocessen för att nå framgång 
i det praktiska miljöarbetet i den egna verk-
samheten. 

• Uppmärksamma, uppmuntra och sprida initi-
ativ i riktning för ett hållbart, långsiktigt miljö-
arbete genom ägarskap i bolag och stiftelser 
samt inom olika partnerskap inom och utan-
för länets och landets gränser.


