Elmarknadsdagen
16 december – digital konferens

08.30

Incheckning

09.00

Välkommen!
Inledande pass med dagens moderator Henrik Wingfors och Energiföretagens vd Åsa
Pettersson.

09:20

RÅKRAFT – Kraftsystem under press – Vad händer och varför?
Kraftsystemet kan beskrivas som en maskin vars effektivitet beror på förhållandet mellan
förmågorna att producera respektive överföra el. Sedan omregleringen har diskussionerna
i princip enbart handlat om produktionsförmågan (effekt och energi), men hur står det
egentligen till med förmågan att överföra el i stamnätet? Och vad är egentligen rätt
utgångspunkt och förväntningar för överföringsförmågan? Hur påverkas producenter och
kunder?
Samtal med representanter från bransch och externa aktörer.
Per Wikström, Energiföretagen, Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv m. fl.

10:25

Paus (30 min)

10:55

RÅKRAFT – Kraftsystem under press – Hur kommer vi framåt?
Framtiden är elektrisk och ställer höga krav på kraftsystemet. Hur tar vi oss från nuläget
till systemtillståndet ”dream state”?
Samtal med representanter från bransch och externa aktörer.
Per Wikström, Energiföretagen, Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv m. fl.

12.00

Lunchpaus

Elmarknadsdagen 16 december - eftermiddagspass

13.00

SLUTKUND – kundupplevelsen på en föränderlig marknad
Säljetik är ett ständigt högaktuellt ämne. Hur skapar vi trygghet för kund i elinköpet?
Ei:s rapport ”Åtgärdsförslag för oschyssta säljmetoder”
Samuel Wahlberg, Energimarknadsinspektionen
Energiföretagens certifiering ”Schysst elhandel”
Birgitta Rasmussen, elhandelsstrateg och certifieringsansvarig för Schysst elhandel,
Mälarenergi
Anna-Karin Olsson, verksamhetsutvecklare, Göteborg Energi
Paus

13:50

Energiföretagens förslag till fullmaktshantering
TBD
Marknadsföring av miljövärde
TBD

14:40

Eftermiddagsfika (20 minuter)

15:00

REN ENERGI – EUs regelverkspaket som ligger runt hörnet
Regelverkspaketet syftar till att göra EU ledande i världens
omställning till ren energi, men vilka möjligheter/utmaningar ger
förändrade regelverk för aktörerna?
Regelverket skulle ha genomförts nationellt för ett år sedan, Varför
händer inget?
Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige
Hur förbereder sig marknaden inför kommande förändringar?
Goda exempel från våra medlemmar.

16:00

Avslut

Följ oss på Twitter: @KompCentrum
Energiföretagen Sverige • www.energiforetagen.se
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