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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Nefcos arbeid med innovasjon og investe-

ringer i klima- og energiprosjekter 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjonen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gjøre det mulig for NEFCO å inngå i arbeidet med innovasjon og 

investeringer i ikke-prøvde miljø- og energiteknologier, i sine tra-

disjonelle virksomhetsområder og i Norden 

2. Meddelelse fra Nordisk ministerråd 

Nordiska rådet pekar på att det nordiska samarbetet har ett fokus på 
miljö, energi och klimat och att vi har flera starka och aktiva aktörer på 

dessa områden bland annat NEFCO. Miljö- och naturresursutskottet menar 

dock att aktörernas potential inte utnyttjas fullt och att de kan ta på sig 
flera och större uppgifter både i Norden och globalt.  
  

NEFCO:s primära målsättning är att genomföra miljöinvesteringar i vårt 

närområde i Östeuropa. NEFCO kompletterar de stora utvecklingsbanker-

nas verksamhet och bidrar i samarbete med andra finansiärer till att 

större investeringar kan komma igång. NEFCO gör ett stort avtryck i verk-

samhetsländerna (Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien samt 

även begränsat i de baltiska länderna) genom att bidra till institutionell 

kapacitetsuppbyggnad och kunskapsöverföring med stor regional sprid-

ning och lokal förankring. Varje projekt måste uppfylla strikta miljökrite-

rier och ha en nordisk koppling vilket i flera projekt medverkar till överfö-

ring av nordisk miljöteknologi. Kostnaden för miljöförbättringarna i verk-

samhetsländerna är i snitt en åttondedel av kostnaden för samma investe-

ringar i de nordiska länderna.  

 

NEFCO utreder även för tillfället möjligheterna att tillsammans med andra 

finansiärer bilda en fond för ny icke kommersiellt provad miljöteknologi. 

Tanken är att med hjälp av fullskaliga demonstrationsanläggningar testa 

ny teknologi och föra fram nordiska tekniska lösningar i en snabbare takt 
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än vad som annars vore möjligt inom områden där existerande teknik inte 

löser befintliga miljöproblem. Det är nordiska ministerrådets och NEFCO:s 

värdering att det härvid är särskilt viktigt att fokusera på Östeuropa därför 

att tillväxtpotentialen är stor och NEFCO är väl etablerad där. Främjande 

av nordisk miljöteknologi utanför Norden är viktigt. Vi ser det inte som 

ändamålsenligt för NEFCO att ingå i arbetet med innovation och investe-

ringar i icke prövade miljö och energiteknologier i Norden.    

Miljö- och naturresurs utskottet tycker att de framgångsrika stöd- och lå-

neordningarna på klimat- och energiområdet bör vidareutvecklas. Nor-

diska ministerrådet håller med om det och det är vår uppfattning att 

NEFCO genom sin verksamhet under åren har visat att deras eget utveckl-

ingsarbete givit resultat samt att man varit innovativ i sökandet efter nya 

lösningar. NEFCO har varit framgångsrik i att utnyttja de möjligheter som 

finns på marknaden för miljöinvesteringar och har varit öppna för samar-

bete med nya partners.     

 

Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen kan avskrivas.     

3. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer at Nordisk ministerråd anser at det 

ikke er mulig å imøtekomme Nordisk råds rekommandasjon, å gjøre det 

mulig for NEFCO å inngå i arbeidet med innovasjon og investeringer i ik-

ke-prøvde miljø- og energiteknologier i Norden. Utvalget anser at det er 

behov for den slags innsats i Norden, men noterer ministerrådets forkla-

ring om at NEFCOs virksomhetsområde er alene nærområdene. 

 

Utvalget noterer med tilfredshet at NEFCO utreder muligheten til i samar-

beid med andre finansører å bygge opp et fond som skal kunne finansiere 

demonstrasjonsanlegg for ikke-kommersielt prøvde miljøteknologier i NE-

FCOs virksomhetsområde i Øst-Europa. 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget 

at Nordisk råd tar meddelelsen til etterretning og anser  

Rek. 29/2012/miljø om NEFCOs arbeid med innovasjon og investe-

ringer i klima- og energiprosjekter som ferdigbehandlet for rådets 

del 
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