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Mandat for Task Forcen for tyndt befolkede områder (TBO) - 2007.
 
Målsætning: Det nordiske energisamarbejde skal medvirke til udvikling af teknologier og 
virkemidler, der sikrer et bæredygtigt energisystem i de egne af Norden, der ikke er koblet på et 
overordnet distributionsnet, og hvor der hovedsagelig er tale om lokale løsninger (Citat fra 
handlingsplanen for det nordiske Energisamarbejde 2006-2009). 
 
Baggrund: Nordisk Ministerråd har i 2006 understreget behovet for en tydelig langsigtet indsats for 
udbredelsen af vedvarende energi, også i de tyndt befolkede områder. 
    Endvidere ønsker de nordiske energiministre, at der sættes fokus på samarbejdet med Nordens 
naboer mod vest i Canada og på Shetlandsøerne. 
    Forhistorien hertil er, at Nordisk Ministerråd for Energi på møde i Gøteborg den 30. september 
2003 besluttede at gøre særskilt opmærksom på og støtte indsatser til fremme af en holdbar 
energiforsyning i tyndt befolkede områder og i Arktis. 
    Endvidere tilkendegav Nordisk Ministerråd for Energi og besluttede på møde i Narsarsuaq den 8. 
august 2005 at undersøge forudsætningerne for et udvidet samarbejde omkring energiforsyning til 
også at omfatte nabolandene som Canada og Shetlandsøerne. 
    Embedsmands Kommitteen for Energi, Næring og Regional (forkortes EK-NER) har derfor 
nedsat en Task Force for bæredygtig energiforsyning i tyndt befolkede områder. Task Forcens 
betegnelse er i daglig tale TBO. 
    
Mandat:  
1. TBO fokuserer først og fremmest på at finde mere almindelige og passende løsninger for 
decentraliseret kraftforsyning, som kan bidrage til en mindsket anvendelse af fossile brændsler i 
tyndt befolkede områder. 
    Løsninger, som særskilt bør studeres, er sådanne, som bygger på helt eller delvist at udnytte 
lokale vedvarende energikilder. Måske på sigt også hydrogen som energibærer. 
    Energieffektivitet er et centralt element, som omfatter alle led i energiforsyningen fra udvinding 
af energi over produktion og distribution til slutforbruget. Det hører til TBOs opgaver, at være 
opmærksom på mulighederne for at udveksle erfaringer om prissignalerne med henblik på at opnå 
mest mulig energieffektivitet. 
    Også energiforsyning i tyndt befolkede områder skal være koblet til klimaaftalen og skal nyde 
ekstra opmærksomhed på grund af de særlige forhold, som gælder for områdernes sårbarhed i 
forhold til klimaforandringer. 
    Indsatsen med at etablere kontakt og erfaringsudveksling med de nordatlantiske naboer 
forstærkes med henblik på at udvide samarbejdsmuligheder for markedsaktører, 
brancheorganisationer og energimyndigheder. 
     
2. TBO kan påtage sig at være styregruppe for de projekter, som initieres indenfor mandatet. 
    TBO er styregruppe for projektet ”Muligheder for fornybare energisystemer og hydrogen 
teknologi i Vestnorden – Energiplanlægning og systemstudier”, og som gennemføres med bl.a. 
støtte fra Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram. 
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3. TBOs virksomhed gennemføres indenfor rammerne af ”Handlingsplan for det nordiske 
energisamarbejde 2006-2009” og den årlige arbejdsplan for EK-NER. Ved godkendelse af TBOs 
arbejdsplan allokeres projektmidler til gennemførelsen af denne, og til at sikre drivkraften i TBO. 
 
4. De lande og selvstyrende områder, som ønsker at deltage i TBO, udpeger selv sine 
repræsentanter. Til TBOs møder, beslutninger, rapporteringer og aktiviteter gælder de samme 
vilkår, som for arbejdsgrupper indenfor det nordiske samarbejde, og i øvrigt beslutninger i EK-
NER. 
 
5. TBO skal aktivt søge samarbejde med andre aktører indenfor ansvarsområdet, f.eks. 
myndigheder, forskningsorganer og repræsentanter for virksomheder. 
 
6. TBO kan foreslå, at der nedsættes undergrupper for at håndtere spørgsmål indenfor gruppens 
ansvarsområde. Undergruppers mandat, arbejdsplan og budget skal godkendes i EK-NER. 
 
7. TBO kan anvende en eller flere projektledere eller projektsekretærer for de projektmidler, der 
tildeles. 
 
8. Dette mandat gælder for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. TBO skal inden 1. 
oktober 2007 fremkomme med en arbejdsplan, for at EK-NER kan tage stilling til fortsættelse af 
aktiviteterne.  
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