Invitasjon til møte om CO2-håndtering i EU
Bellona jobber aktivt med å fremme CO2-håndtering gjennom EUs teknologiplattform
”Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP). I denne forbindelse har vi opprettet en
såkalt Skyggegruppe for å formidle informasjon til norske aktører. Formålet med
Skyggegruppen er også å gi medlemmene mulighet til å komme med innspill på hva ZEP
bør fokusere på fremover.
Bellona ønsker med dette å invitere til møte for Skyggegruppen

torsdag 27. november klokken 12.30 - 16.00.
Møtet finner sted i auditoriet i Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter,
Stensberggaten 27, 0170 Oslo.
Tittelen på møtet er: EUs planer for kommersialisering av CO2-håndtering.

Tema
I EU gjennomføres flere prosesser denne høsten som vil få avgjørende betydning for hvordan EU
skal nå målsetningen om kommersialisering av CO2-håndtering innen 2020. De to mest sentrale
prosessene er:
•

EUs direktivforslag for CO2 lagring og kvotehandel
Den første behandlingen i EUs miljøkomité 7. oktober resulterte i et vedtak som kan bety at
CO2-håndtering blir obligatorisk for kullkraftverk fra 2015.

•

Demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering
ZEP anbefaler at EU bygger etablere 10-12 demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering.
EUs energipolitikk vil sannsynligvis i stor grad basere seg på denne anbefalingen.

Program
12.30
13.00
13.10

13.50

14.15
15.00
15.20
15.40

Nettverk (enkel servering i vestibylen)
Velkommen ved Marius Holm
EU Demonstration Programme:
- ZEPs anbefalinger for å bygge 10-12 demoprosjekter
- Kriterier for valg av demoprosjekter
EUs prosesser:
- Nye direktiv for CO2 lagring og kvotehandel
- Tendering i 2009 for utvelgelse av demoprosjekt
Pause (kaffe/te/mineralvann serveres)
Finansiering av CCS
EUs lagringsdirektiv – Hva innebærer dette for norske aktører?
Bellonas planer for 2009

Aage Stangeland

Eivind Hoff

Eivind Hoff
Laetitia Birkeland
Aage Stangeland

Skyggegruppemøtet er åpent, og vi opererer ikke med noen påmeldingsfrister. Men vi ser gjerne
at de som planlegger å komme gir beskjed om dette til Aage Stangeland på e-post
aage@bellona.no innen 20. november slik at vi har kontroll på hvor mange som kommer.

