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Kickoff-møte for den norske referansegruppen til 
COME RES-prosjektet om lokale energisamfunn 

 
DATO: Torsdag 14. januar, fra kl. 9.30-12.30  
STED: På Zoom (lenke til møtet sendes ved påmelding) 
 
 

AGENDA FOR MØTET 

TID  PROGRAM  
09.30 Velkommen og kort introduksjon av COME RES-teamet ved CICERO og NVE / 

ved Karina Standal, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning 
09.40 Introduksjon av møtedeltakerne / ved Iselin Rønningsbakk, 

kommunikasjonsrådgiver ved CICERO 
09.50 Presentasjon av COME RES-prosjektet og formålet med referansegruppen + 

svare på eventuelle spørsmål fra deltakerne / ved Karina Standal, forsker ved 
CICERO Senter for klimaforskning   

10.20 NVEs rolle i prosjektet, gjeldende regelverk for lokale energisamfunn + svare 
på eventuelle spørsmål fra deltakerne / ved Anton Eliston, seksjonssjef for 
virkemidler og internasjonale rammer i Energi- og konsesjonsavdelingen ved NVE 

10.40 Kaffepause 
10.50 Utfordringer knyttet til utvikling av lokale energisamfunn i Norge i dag og 

mulige forretningskonsepter for lokale energisamfunn / ved Karina Halstensen 
Birkelund, direktør for forretningsutvikling ved Småkraft AS 

11.00 Utfordringer knyttet til solceller på borettslag og sameier, og planer og 
tanker for fremtiden når det gjelder desentraliserte energiløsninger / ved 
Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS 

11.10 Betraktninger om nåværende rammeverk og om hvordan man bør legge til 
rette for utvikling av lokale energisamfunn / ved Ole-Petter Halvåg, 
seniorrådgiver –rammebetingelser ved Agder Energi AS 

11.20 Diskusjoner i grupper om hovedutfordringer, forretningskonsepter og 
muligheter når det gjelder utvikling av lokale energisamfunn i Norge 

11.40 Kaffepause 
11.50 En fra hver gruppe presenterer for resten av deltakerne det som ble diskutert 

under gruppearbeidet 
12.15 Oppsummering og veien videre / ved Karina Standal, forsker ved CICERO 

Senter for klimaforskning 
12.30 Møte slutt 

 

 

https://cicero-is.zoom.us/meeting/register/u5IvdO2gqTwsGtOKGEpX9NOM2DK9xzwHYZpU


 

 

 
 

CONTACT 
COME RES Project 
info@come-res.eu 
www.come-res.eu 
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