
 

 

  
 

 

 

Klimakutt i industrien – starten eller slutten på det norske 
industrieventyret? 

 
 
Tid: 23. mars 2010 kl 09.00-15.00 
Sted: Bellona, Nordregate 2. Oslo 
Servering: Lunsj kl. 12.00 
 
Påmelding: Innen fredag 19. mars til konferanse@bellona.no 
 
Formål: 
Norges industriproduksjon er blant verdens reneste, gjør det mulig å eksportere store 
mengder fornybar kraft og leverer materialer som utgjør byggesteinene i 
fornybarsamfunnet. Samtidig står sektoren for en fjerdedel av Norges totale CO2-utslipp. 
Fortsatt reduksjon av utslippene, både i absolutte og relative termer, er derfor avgjørende 
for å realisere Norges ambisjoner og forpliktelser.  
 
Hva bør norske myndigheter gjøre for å legge til rette for at industrien skal kunne fortsette å 
redusere sine utslipp og effektivisere sin energibruk? Hvordan bør prinsipper som 
kostnadseffektivitet og forurenseren betaler balanseres med virkemidler som hindrer 
karbonlekkasje, sikrer teknologiutvikling og realiserer næringspolitiske målsetninger? 
 
Bellona samler aktører i industri og næringsliv, forvaltning, myndigheter, politikere og 
miljøbevegelsen for å diskutere disse spørsmålene. 
 
Dette seminaret inngår i vår seminarrekke om Klimakur. Du finner en oversikt over våre 
andre seminarer her: http://www.bellona.no/calendar_view 
 
Foreløpig program: 
 
08.30 Registrering og kaffe 
09.00 Velkommen 
09.10 KLIF 

Industri i Klimakur og virkemidler for utslippskutt 
09.40 Bellona  

Bellonas klimaplan og foretrukne virkemidler for industrien 
10.00 Terje Lien Aasland (AP), leder Næringskomiteen 

Stortingets klimaforlik, klimatiltak og virkemidler i industrien 
10.20 Pause 
10.40 Jacob Steinmo, teknisk direktør Finnfjord 

Energigjenvinningsanlegg og bruk av restenergi 
11.00 Per Brevik, direktør for alternativt brensel Norcem 

Sement som en del av klimaløsningen? 
11.20 Lasse Nord, direktør og klimaansvarlig Hydro 
 Virkemidler for utvikling av miljøteknologi og utslippskutt i aluminiumsindustrien 
11.40 Kjell Øren, NHO 
 Virkemidler for utslippsreduksjoner i industrien 
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12.00 Lunsj 
12.30 Dag A. Aasbø, direktør organisasjon og samfunnskontakt Borregaard 

Rene industriprosesser 
12.50 Hanne Marie Kvamsdal, PhD forsker SINTEF 

CO2-håndtering i industrien 
13.10 Dag Odnes, leder samfunnspolitisk avd.  Fellesforbundet 

Foretrukne virkemidler i industrien 
13.30 IndustriEnergi 

Foretrukne virkemidler i industrien 
13.50 Thoralf Thorsen, bransjesjef industripolitisk avd. Norsk Industri  

Klimatiltak i industrien og karbonlekkasje 
14.10 Ronald Fagernes, fagsjef industripolitisk avd. Norsk Industri 

Industrien prosessforbedringer til nå – hvordan går vi videre?  
14.30 Diskusjon om virkemidler 
15.00 Slutt 


