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Rek. 28/2012 NIB og NDF som instrumenter i 
klimaarbeidet 
 
Nordisk Råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer, 
 

å videreutvikle og styrke NIBs utlåning til klima- og energiprosjekter 
 
å tilføre mer kapital til NDF for å støtte klimatiltak i lavinntekts-uland 

 
 
De nordiska ländernas regeringar vill som svar på rekommendationen anföra 
följande:  
 
Regeringarna arbetar genom NEFCO, NIB och NDF med klimat och 
energiprojekt i många länder. Denna verksamhet kommer att fortsätta.  
Investeringar för att främja miljön är ett av NIB:s två prioriterade 
verksamhetsområden (jämte konkurrenskraftsfrämjande). I NIB:s miljöfokus 
ingår också finansiering av klimatförbättrande åtgärder. NIB har etablerat en 
särskild facilitet för ändamålet; The Climate Change, Energy Efficiency and 
Renewable Energy Facility (CLEERE). Under faciliteten finansieras projekt 
inom förnybar energi, energieffektiviseringar, renare produktionsteknologier 
för minskade utsläpp av växthusgaser samt anpassning av infrastruktur och 
överföringsnät till klimatförändringar. Under 2012 finansierade NIB/CLEERE 
klimatrelaterade investeringar i Norden-Baltikum samt i det östra närområdet 
om drygt 1,1 mdr EUR fördelat på 24 projekt. Det motsvarar mer än hälften 
av den totala utlåningen. Energiinvesteringar är likaledes en hög prioritet för 
NIB och ingår också delvis i ovan nämnda satsningar. Även under 2013 
planerar banken fortsätta att betona investeringar i vattenkraft, fjärrvärme, 
energieffektiviseringar samt i andra projekt som ger positiva klimateffekter. I 
nuläget bedöms det inte finnas hinder för att NIB ska kunna fortsätta låna ut 
till projekt som är kopplade till klimat och energi i den omfattning som 
efterfrågas. 
 
Rekommendationen diskuterades vid Nordiska utvecklingsfonden (NDF) 
styrelsemöte den 11 december 2012. Styrelsen efterlyste närmare 
information om vad rekommendationen baserades på. Flera 
styrelsemedlemmar uttryckte även ett behov av ett underlag som definierade 
NDFs mervärde i den internationella klimatarkitekturen före en diskussion om 
en eventuell ökad framtida kapitalpåfyllnad. NDF-administrationen fick i 
uppdrag att återkomma till styrelsen i denna fråga.  
 
Trots att NEFCO inte nämns i frågan från Nordiska Rådet är det viktigt att 
poängtera institutionens omfattande verksamhet inom klimat området där 
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NEFCO genomför små och medelstora projekt samt framgångsrikt kanaliserat 
bilaterala och privata medel till klimatprojekt. NEFCO:s  styrelse har startat 
en diskussion om hur institutionen ytterligare skall kunna stärka sina insatser 
inom klimat området. 
 
De nordiska ländernas regeringar anser för sin del att rekommendationen kan 
avskrivas 
 


