Invitation til debatmøde

Nytter det at spare på energien?
- om det kollektive kontra det individuelle ansvar for energibesparelser.

Tidspunkt: Tirsdag d. 23. september kl. 15-17.30
Sted:
Trekanten, Kalvebod Brygge 45, København V.
OBS: Der er meget begrænsede parkerings muligheder ved Trekanten. Bus nr. 30
går lige til døren og Dybbølsbro Station ligger kun 10 minutters gang fra Trekanten
Tilmelding: Tilmeldingsfrist 19. september til susanne@ecocouncil.dk. Deltagelse er gratis.
Arrangører: Det Økologiske Råd og oplysningsforbundet NETOP København

Klimaproblemerne og energibesparelser er på dagsordenen i mange sammenhænge i disse år.
Kampagner iværksættes, der holdes internationale møder, familier ser på eget energiforbrug, og
der debatteres i det offentlige rum. Det står klart at verden skal mindske CO2-udledningen markant.
På alle danskeres vegne har Danmark påtaget sig at reducere sit udslip af drivhusgasser med 21
% i 2008-2012 i forhold til 1990.
Fra 2013 lægger EU-kommissionen imidlertid op til, at CO2-udledningen fra energiproduktionen og
den store industri reguleres samlet i EU ved salg/tildeling af udledningsrettigheder. Derimod skal
udledningen fra trafik, landbrug og individuel boligopvarmning fortsat være en national forpligtelse.
Disse omlægninger af ansvaret for reduktion af udledningen af drivhusgasser skaber usikkerhed og
nye spørgsmål:
• Hvilken effekt har det, når vi sparer på energien nu og fra 2013?
• Gør det en forskel om der spares inden for den nationale forpligtelse eller inden for EU
kvotesystemet?
• Når vi sparer, bliver der så kvoter tilovers, som kan sælges til andre?
• Når vi de opstillede energisparemål, eller er der langt igen?
• Hvad betyder energibesparelser for tildeling af kvoter på længere sigt?
Det Økologiske Råd og oplysningsforbundet NETOP København inviterer til debatmøde
Oplægsholdere:
• Søren Dyck-Madsen, Energi- og klimamedarbejder i Det Økologiske Råd
• Jens Madsen, Afdelingschef for Innovation og Energieffektivitet i Dansk Energi
• Göran Wilke, Sekretariatschef i Elsparefonden
• Bodil Harder fra 1 ton mindre kampagnen, Energistyrelsen
• Jesper Sølver Schou, Chef for den miljøøkonomiske analyseenhed, Det Miljøøkonomiske Råd
Eventuelle spørgsmål om mødet kan rettes til Susanne Bruun Jakobsen, Det Økologiske Råd, tlf.
33 18 19 34 eller susanne@ecocouncil.dk.

