Miljøstiftelsen Bellona og EBL inviterer til seminar om
Fornybardirektivet 21. januar kl 11.15-15.15
Sted: Scandic Edderkoppen, Oslo
EUs direktiv for fornybar energi ble vedtatt 17. desember. Det erstatter et
direktiv for fornybar strøm, som er innlemmet i EØS-avtalen. Det nye direktivet
vil dermed bli gjeldende også for Norge. Direktivet skaper et bindende mål for å
øke andelen fornybar energi i EUs totale energiforbruk fra 8,5 % i 2005 til 20 % i
2020. Alle land skal øke, og rike land mer enn andre. Samtidig kan landene
betale hverandre for å bygge ut fornybar energi slik at utbyggingen foregår på en
kostnadseffektiv måte, der solen skinner mest og vinden blåser sterkest.
Norge har en høy fornybarandel, et dårlig støtteregime for utbygging av ny
fornybar energi men et enormt potensial for økt produksjon av fornybar energi.
Nøkkelspørsmål for energipolitikk i Norge i de neste elleve årene blir derfor: Hvor
mye må Norge øke og hvilke tiltak trengs for å øke andelen fornybar energi? Hvor
mye bør bygges ut i Norge for eksport til Europa? Hvordan vil direktivet påvirke
planene for et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater for fornybar
energi?
Påmelding:
Påmelding sendes til marianne@bellona.no innen mandag 18. januar.
Program
11:15 Registrering og enkel lunsj
12:00 Velkommen
Erik Skjelbred - EBL
Marius Holm - Bellona
12:15 Fornybardirektivets hovedpunkter
Luc Tholoniat - Econ Pöyry
(Luc worked more than seven years in the European Commission before
joining Econ Pöyry in January 2008).
12:45 Hvordan direktivet vil påvirke Europa i praksis
Eivind Hoff - Bellona Brussel
13.10 Kaffepause
13:30 Hva betyr direktivet for Norge?
(Presentasjon av beregninger for Norges krav og hvordan dette kan
implementeres/oppnåes i Norge. Hva bør Norge gjøre?)
Ane Brunvoll - Bellona
Erik Skjelbred - EBL
14:30 Forholdet mellom Fornybardirektivet og Enovas rammer og virkemidler.
Øyvind Leistad - Enova
15:15 Slutt
Alle innleggene varer i ca 20 minutter slik at det er satt av tid til spørsmål og
diskusjon i ca 10 minutter etter hver presentasjon. Marius Holm fra Bellona er
møteleder.

Deltakeravgift:
Deltakeravgift kroner 980,Deltageravgift EBL medlemmer 500,Betales til kontonummer 6045.05.32579. Merk Energiseminar.
Fri deltakelse for B7, Energiforum, og media.
Sted
Scandic Edderkoppen (se kart under)
St. Olavs plass 1
Tlf: +47 23 15 56 00

Hjertelig velkommen
Hilsen Miljøstiftelsen Bellona og EBL
Arrangementet støttes av:

