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Ställd av Mittengruppen 

Till De nordiska regeringarna 
 

Till De nordiska regeringarna 

Skriftlig fråga 
om de nordiska regeringarnas åtgärder för att incentivera privata sektorn 
till att göra klimatinvesteringar 
 

De nordiska länderna ligger i framkant vad gäller klimatambitioner och prioriterar 

alla investeringar i den gröna omställningen – regionalt och globalt. De nordiska kli-

matinvesteringsinstitutionerna innehar högt förtroende på global skala och har även 

belönats för deras kvalitativa insatser för grön omställning och hållbar utveckling. 

Dessvärre uppnår insatsen från privata investerare och nordiska företag ännu inte sin 

fulla potential i den gröna omställningen.  

 

I slutet av år 2020 ordnades två plattformsmöten av South Pole och Gaia mellan pri-

vata investerare, företag, representanter för civilsamhället och tankeledare för att 

kartlägga vilka aspekter som gör att investerare och företag inte bidrar än mer till de 

nordiska gröna lösningarna och hur de nordiska regeringarna bör agera för att incen-

tivera till mer aktioner av de olika aktörerna.  

 

På plattformsmötena framkom följande aspekter: 

 

• Nordiska investerare och företag vill gärna leda vägen mot den gröna om-

ställningen, men ytterligare vägledning och incentivering från de nordiska 

regeringarna behövs.  

• De nordiska regeringarna kan bidra till standardiseringen av klimatdata ge-

nom att stöda användning av data och fungera som en brygga mellan forsk-

ningen och näringslivet. 

• Den nordiska privata sektorn uppskattar plattformar för samverkan för att 

fostra till framsteg. 

• De nordiska regeringarna bör också gå in för en gemensam metodologi för 

rapportering av klimatåtgärder eller gröna insatser (TCFD = Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures). 
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Mot denna bakgrund ställs frågan: 

 
- Vad har de nordiska regeringarna gjort för att ta de åtgärder som de nämnda 

plattformsmötena under slutet av år 2020 efterfrågar? 

- Vad gör de nordiska regeringarna för att incentivera till och underlätta klima-

taktioner, grön omställning och gröna investeringar inom den privata sek-

torn? 
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