Åpent møte:
EUs Teknologiplattform for
“Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP)
Tid:
Torsdag 15. juni 2006 kl 13.00 – 16.00
Sted:
Bellonas lokaler i Nordre gate 2 på Grünerløkka, Oslo
Påmelding sendes på e-post til aage@bellona.no innen mandag 12. juni
Bakgrunn for møtet
Europakommisjonen opprettet i 2005 ”European Technology Platform for Zero Emission
Fossil Fuel Power Plants” (ZEP). Teknologiplattformen har som visjon at europeiske
kraftverk basert på fossilt brensel skal ha tilnærmet null CO2-utslipp innen 2020.
Viktige leveranser fra Teknologiplattformen er to dokumenter som skal beskrive
forskningsagenda og etableringsstrategier for CO2-håndtering. Disse dokumentene kalles
Strategic Research Agenda (SRA) og Strategic Deployment Document (SDD). Arbeidet er nå
inne i en fase hvor disse dokumentene skal etableres basert på bidrag fra fem forskjellige
arbeidsgrupper. Dette arbeidet skal fullføres i løpet av sommeren.
Bellona har en ledende rolle i utarbeidelse av SDD, og diskusjon av dette arbeidet blir møtets
hovedtema. SDD skal beskrive strategier for etablering av CO2 håndtering, og dokumentet vil
blant annet omfatte politiske og juridiske rammebetingelser, økonomiske virkemidler,
miljømessige aspekter og strategier for å oppnå allmenn aksept av CO2 håndtering.
Hensikten med møtet er å gi deltagerne muligheten til å komme med innspill på hvordan SDD
bør utformes. Møtet blir derfor en unik mulighet til å påvirke hvordan EU og EØS-landene
(inkl. Norge) bør tilrettelegge rammevilkår som kan sørge for akselerert etablering av CO2
håndtering i Europa.
Foreløpig versjon av SDD vil bli sendt ut senest mandag 12. juni slik at det blir tid til å gå
gjennom dokumentet før møtet.
Bellona deltar også i arbeidet med SRA, og dette dokumentet vil også bli diskutert på møtet.
Agenda for møtet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Status for Teknologiplattforme
Informasjon om Strategic Deployment Document (SDD)
Diskusjon og innspill til SDD
Pause
Informasjon om status for Strategic Research Agenda (SRA)
Diskusjon og innspill til SRA
Oppsummering og videre arbeid

Spørsmål og påmelding kan rettes til:
Aage Stangeland
Miljøstiftelsen Bellona
Tlf: 23 23 46 33, e-post: aage@bellona.no

