
 

NAEE seminar– 4. desember 2019 

Velkommen til Seminar 
 

Omfattende endringer i EU ETS 
– Finnes det ikke lenger noe gitt kvotetak? 

 
Onsdag 4. desember 2019, kl 15:00-17.00 

 
Handelshøyskolen ved OsloMet 

 
 
Juleseminaret i Norsk Forening for Energiøkonomi diskuterer de siste endringene i EUs kvotesystem. 
Endringene innebærer blant annet at kvotetaket i ETS ikke er lenger gitt. Utslippsreduksjoner i Norge innenfor 
EU ETS kan dermed senke hele EUs utslipp, og blir ikke nødvendigvis fullstendig oppveiet av utslippsøkninger 
andre steder i EU. 
 
Innledere: 
• Knut Einar Rosendahl, Professor i Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen NMBU  
• Ingvild Sørhus, Lead EU Carbon Analyst i Refinitiv 
• Stig Schjølset, Fagsjef i Zero 
• Debatt ledet av Mads Greaker, Professor i Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen OsloMet 

 
Knut Einar Rosendahl, presenterer bakgrunn, detaljene rundt og mulige virkninger av regelendringene i EU 
ETS. 
 
Ingvild Sørhus følger opp med å belyse virke effekter endringene kan ha for fremtidige kvotepriser i EU ETS.  
 
Stig Schjølset avslutter med å reflektere over mulige implikasjoner for norsk klimapolitikk. 
 
Seminaret vil bli arrangert på Handelshøyskolen ved OsloMet, se link til kart på neste side. Kontaktperson på 
Handelshøyskolen er Mads Greaker; madsg@oslomet.no 
 
Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE; for andre er prisen 250 kroner; faktura vil bli tilsendt. Se neste 
side for informasjon om medlemskap. 
 
Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette seminaret! Hvis du ønsker dette, 
send en epost til: 

gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om du er 
student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift. 
 
Merk: Forhåndspåmelding er nødvendig – send mail innen mandag 2. desember til iaee.no@gmail.com 

 

Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter innenfor det 
energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av artikkelsamlingen Energy Journal og 
gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig 
oppdatering av IAEEs internasjonale medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og 
telefonnummer til alle medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av 
NAEE og rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no. 
 
Medlemskap i NAEE koster kr 900,- for ordinære medlemmer og kr 500,- for studenter. Du kan melde deg inn 
ved å sende en epost til: 
 

gerard.doorman@statnett.no 
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Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om du er 
student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift. 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til leder Jørgen Bjørndalen jorgen.bjorndalen@dnvgl.com 
 
 
 

Møtested 
Handelshøyskolen ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet), Pilestredet 35: 
 
https://goo.gl/maps/5ssT7JwU1DrgiWmr5 
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