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Utskottsförslag om att fokusera på forskning och utnyttjande av alla 
hållbara energiformer som energikälla i Norden 

Forslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att redogöra för hur teknikneutral forskning kring användningen av alla håll-
bara energiformer prioriteras i de nordiska länderna. 
 
att att redogöra för hur de nordiska länderna intensifierar den gröna om-
ställningen av energisektorn med fokus på snabbare utveckling av hållbara 
energiformer 

 
att att redogöra för hur energisamarbetet fungerar över landsgränserna i 
Norden 
 
att att redogöra för respektive lands investeringar i grön omställning  

 

Baggrund 
Den nuvarande energikrisen visar tydligt att vi måste forska och investera ännu mer i 
förnybara energikällor. När det gäller energikällor och värmekällor upplever nordiska 
konsumenter enorma prisökningar, vilket innebär både sociala och klimatmässiga 
utmaningar. 
 
Alla de nordiska länderna har antagit mål för klimatneutralitet till 2050. Det innebär 
ett markant grönt skifte inom energisektorn. Trots detta fokus på förnybara energi-
slag står fossila bränslen fortfarande för en stor del av energiproduktionen i hela 
Norden. 
 
Utskottet anser att vi därför måste prioritera forskning och utveckling av olika former 
av förnybar energi, så att Norden kan fortsätta vara ledande i den gröna omställning-
en och nå målen om klimatneutralitet så snart som möjligt. Det finns redan flera olika 
former av förnybar energi, men stabilitet är ett fokusområde, därför måste vi ut-
veckla hållbara tekniska lösningar som kan säkerställa ett robust och grönt energinät 
i framtiden. I strävan efter detta får man inte avskriva befintliga eller potentiella nya 
energiformer i förväg. 
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Alla ansträngningar bör göras för att uppgradera en robust och grön gemensam nor-
disk energigemenskap. 

 

Udvalgets synspunkter 

Utskottet anser att förslaget är relevant både vad gäller forskning i förnybara energi-

källor i syfte att uppnå klimatneutralitet och de ökade kostnaderna som energikrisen 

medfört för konsumenterna, såväl privatpersoner som företag, gällande energikon-

sumtion.  

 

Utskottsförslaget ska bidra till att länderna genom samarbete uppnår målet om att 

vara klimatneutrala 2050 och uppfyller statsministrarnas vision om att Norden ska 

vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.  

 

Utskottet är uppmärksam på att definitionen av hållbara energiformer som energi-

källa kan vara olika i de nordiska länderna.    
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