
 
 
 

 

Miljøstiftelsen Bellona arrangerer seminaret: 
 

EUs klimapakke: Hva betyr den for Norge? 
Tid: 7. mars, kl 09.00-14:00  

Sted: DogA, Norsk Design og Arkitektursenter, Hausmanns g 16, Oslo 
 
Den 23. januar i år la Europakommisjonen frem flere banebrytende og kontroversielle 
forslag og meldinger for å nå sine klimamål. Aldri tidligere har Europakommisjonen lagt 
frem forslag med så store økonomiske konsekvenser for hele Europa. Hva betyr dette for 
Norge?  
 
• Forslaget til nytt kvotehandelsdirektiv vil føre til flere hundre milliarder euro i årlige 

inntekter i statskassene – hvordan skal pengene brukes?  
• Forslaget til direktiv for fornybar energi vil innebære tidenes dugnadsinnsats for å mer 

enn fordoble produksjonen av ren energi i Europa – hvordan vil det utløse Norges 
enorme potensial for fornybar energi?  

• Direktivforslaget og meldingen om CO2-håndtering legger på plass regler og skisserer 
opp støtteordninger for denne teknologien der Norge er en av hovedaktørene – når og 
hvordan vil CO2-håndtering komme på plass?  

 
Forslagene vil føre til radikale endringer av spillereglene for energibransjen. Det vil gi 
vinnere og tapere – derfor gjelder det å forholde seg aktivt til forslagene. Ingen som 
jobber med energi kan vente på at direktivene blir innlemmet i EØS-avtalen.  
 
Med innledere fra Kommisjonen selv, norske myndigheter, Bellona og andre aktører vil 
seminaret ta opp kjernespørsmålene i EUs klimapakke og gi startskuddet til debatten om 
hvilken rolle Norge og norske aktører kan spille i forhold til forslagene.   
 
 

Påmelding: 
Påmelding sendes til jens@bellona.no innen mandag 3. mars. 
 
Deltakeravgift: 
Deltakeravgift kroner 980,-  
Betales til kontonummer 6045.05.32579. Merk Energiseminar.   
 
Fri deltakelse for B7, Energiforum, CO2-laug og media.   
 
Veibeskrivelse og parkering: 
DogA, Norsk Design og Arkitektursenter, Hausmanns g 16, Oslo  
Parkering i området rundt DogA eller hos Bellona, Nordregate 2. 
5 min. gange fra Bellona ned Nedregate til DogA  
 

 
Hjertelig velkommen  

Hilsen Miljøstiftelsen Bellona 
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Program: 
09.00-09.15 Velkomst m/frukt og kaffe 
 
09.15-10.25 Det nye fornybar energidirektivet: En sjanse for å realisere potensialet 

for fornybar energi i Norge? 
 
• Presentasjon av forslaget (Karina Veum, Europakommisjonen, DG Tren)  
• Det videre politiske spillet i EU (Eivind Hoff, Bellona Europa)  
• Hva betyr EUs initiativ for utvikling av norske rammevilkår og hvilken posisjon 

bør Norge ta? (Ane Brunvoll, Bellona)  
• Regjeringens posisjon (Guri Størvold, statssekretær i OED) 
• Spørsmål/diskusjon 
 
10.25-10.35 Pause 
 
10.35-11.45 EUs regler for CO2-fangst og lagring: Hvem må spille hvilken rolle for å 

realisere potensialet? 
 
• Presentasjon av Europakommisjonens hvitbok om støttetiltak for CO2-fangst og 

lagring og det videre politiske løpet (Paal Frisvold, Bellona Europa) 
• Presentasjon av forslaget til juridisk rammeverk for CO2-fangst og lagring (Aage 

Stangeland, Bellona)  
• Regjeringens posisjon (Guri Størvold, statssekretær i OED) 
• Spørsmål/diskusjon 
  
11.45-12.15 Lunsj 
 
12.15-13.25 Revisjon av kvotehandelsdirektivet: Hvilke konsekvenser for Norge? 
 
• Presentasjon av forslaget (Hans Bergman, Europakommisjonen, DG miljø)  
• Det videre politiske spillet i EU (Paal Frisvold, Bellona Europa) 
• Hvilke konsekvenser vil det reviderte direktivet ha for kvotemarkedet generelt 

og for Norge spesielt? (Henrik Hasselknippe, avdelingsdirektør Point Carbon)  
• Spørsmål/diskusjon 

 
 

 


