
 

NAEE webinar om virkemidler mot karbonlekkasje – 23. november 2020 

 
Velkommen til seminar om … 

 
EUs virkemidler mot karbonlekkasje – er innføring av en 

karbontoll fornuftig klimapolitikk? 
 

Mandag 23. November klokken 14-16 
 
 

Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine 
medlemmer og andre som er interesserte til et webinar om EUs virkemidler mot 
karbonlekkasje, der vi vil se nærmere på Europakommisjonens forslag om å innføre en CO2-
grensetilpasningsmekanisme – mer kjent som en «karbontoll».  
 
EU har en målsetning om å oppnå netto null utslipp innen 2050. Økende karbonpris vil være et 
sentralt virkemiddel for å oppnå et slikt mål. Hvis EUs internasjonale handelspartnere ikke fører en 
like ambisiøs klimapolitikk som EU, kan karbonlekkasje forekomme ved at selskaper overfører 
produksjon (og investeringer) til land som fører en mindre restriktiv klimapolitikk.  
 
For at virksomheter i EU skal kunne være konkurransedyktig med en høy karbonpris, er de 
avhengige av at det settes en pris på klimaavtrykket til produkter og tjenester som forbrukes i 
Europa, men som ikke er produsert i EU. Europakommisjonen har derfor foreslått å innføre en 
karbontoll for å motvirke karbonlekkasje i EU på visse produkter EU importerer.  
 
Hvordan har EU sikret seg mot karbonlekkasje til nå og hvorfor er en karbontoll nå blitt aktualisert? 
Er innføring av en karbontoll et fornuftig klimatiltak og hvorfor opplever noen det som kontroversielt? 
Hvordan kan forslaget påvirke norske aktører og interesser? Hvordan henger det sammen med EUs 
øvrige regimer for karbonprising som EUs kvotehandelssystem? 
 
For å diskutere temaet har vi med oss Jon Birger fra FNI, professor Knut Einar Rosendahl og Nina 
Lillelien fra Norsk Hydro.  
 
Vel møtt! 
 
 
  

Agenda 
 
Jon Birger Skjærseth (FNI) – EUs håndtering av karbonlekkasje: status og utsikter 
 
Nina Lillelien (Hydro) – Kan CBAM erstatte dagens karbonlekkasjevirkemidler?  
 
Knut Einar Rosendahl (NMBU) – Karbontoll: Fornuftig klimapolitikk?  
 
 
 
Webinaret holdes digitalt på plattformen Zoom. Link for å kunne delta vil bli sendt til deltakerne på 
forhånd. Vi kommer til å sette av tid til spørsmål og svar etter hver presentasjon. Spørsmål kan 
sendes skriftlig i selve Zoom-møtet eller på forhånd ved å skrive til iaee.no@gmail.com.  
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Jon Birger Skjærseth  
 
Jon Birger Skjærseth er statsviter og jobber som forskningsprofessor 
ved Fridtjof Nansens Institutt. Hans hovedinteresse er europeisk 
klima- og energipolitikk. Skjærseth har publisert en rekke 
internasjonale artikler og bøker om klima- og miljøpolitikk.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Nina Lillelien               
 

Nina Lillelien er utdannet samfunnsøkonom. Har 
jobbet i Finansdepartementet med energi- og 
klimapolitikk og samferdselspolitikk. Hun jobber 
nå som policy-analytiker i Hydro, hvor hun har 
ansvar for analyse og vurderinger av energi- og 
klimapolitikk i Norge og EU og virkninger av 
rammeverk for industrien. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Knut Einar Rosendahl  
 

Knut Einar Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi 
ved Handelshøyskolen ved Norges Miljø- og 
Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Han har også 
bistilling ved Statistisk sentralbyrå og Cicero. Han har 
doktorgrad (Dr.Philos) fra Universitetet i Oslo. 
Rosendahls forskning fokuserer på miljø- og 
energiøkonomi, med spesiell vekt på klimapolitikk. Han 
er leder for Teknisk beregningsutvalg (TBU) Klima, og 
har tidligere vært medlem i Grønn skattekommisjon, 
leder av Norsk forening for energiøkonomi (NAEE), og 
nestleder i Samfunnsøkonomene. Han er redaktør i 
tidsskriftet Strategic Behavior and the Environment. 
 

 
 


