
 

  

 

 

  

 

Regionmöte 
 

31 maj -1 juni 2022 

Vidbynäs, Nykvarn 

 

 

 

  



  

  

  

  

 

  

 

Program  

Tisdagen den 31 maj 

10:30 Registrering och kaffe 

11:00 Välkommen 
 Johan Larsson, Kristinehamns Energi 
 Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige 

Trender och händelser i energivärlden 

Vi identifierar och utvärderar omvärldsfaktorer, trender och nyheter 
på energimarknaden. Bilden kompletteras med några aktörers egna 
analyser av omvärldens påverkan på verksamheten. 
Åsa Pettersson, Energiföretagen  
Helene Samuelsson, Energiföretagen  
Representanter från regionala styrgruppen i mitt 

12:00 Lunch 

13:00 Aktuellt från EU – blir det konsekvenser för branschen?  

 Flera regelverk som landar hos svenska energiföretag har sin 
bakgrund i beslut på EU-nivå. Vi berättar om senaste nytt, våra 
bevakningsområden och hur vi driver våra ståndpunkter. 

 Julia Lindholm (NY Brysselansvarig), Sara Emanuelsson, 
Energiföretagen  

 Temperaturmätare inför riksdagsvalet! 

 Valet närmar sig med stormsteg, aldrig tidigare har energipolitiken 
fått så stor uppmärksamhet. Vad tycker väljarna? Vad vill partierna? 
Vilken energipolitik kan vi få efter valet? 
Hannes Borg, Energiföretagen  

14:30 Energifika 

15:00 Kompetensbehovsanalys – var ska vi rekrytera våra kommande 
stjärnor?  

 Vi redovisar resultatet från vår enkätundersökning om kompetens-
behoven i branschen, presenterar vår tidslinje för 
kompetensförsörjning samt passar på att tanka av era klokheter. I 



  

  

  

  

 

  

tillägg till detta delar Karlskoga Energi med sig av sin erfarenhet och 
lärdomar kring koncernens utvecklings- och förändringsresa.  
Annika Johannesson, Energiföretagen  
Sebastian Cabander, Karlskoga energi 

 Fokus Säkerhet – har vi koll? 

 Säkerhetsläget i Sverige och Europa har allvarligt försämrats. Vi 
berättar generellt om regelverket som omgärdar energibranschens 
säkerhetsarbete. Energimyndigheten berättar om sitt uppdrag som 
beredskapsmyndighet för energisektorn.  
Emma Johansson, Energiföretagen  
Fredrik Müller-Hansen, Energimyndigheten 

17:00 Konferensdagen slut 

19:00 Fördrink och mingel 

19:30    Middag 

 

Onsdagen den 1 juni 

08:30 Nu genomförs Ren energi paketet! Hur tar vi oss an största 
regelverksändringen sedan avregleringen? 

Ett stort antal lagändringar med konsekvenser för framför allt 
elnätsaktörerna träder i kraft redan i sommar men mycket återstår 
att beskriva i mer detaljerade föreskrifter. Vi berättar om de största 
ändringarna och hur vi formerar oss i föreskriftsarbetet. 
Ronald Liljegren, Energiföretagen  

 Innovativa projekt i region mitt  

 Söderenergis Bio-CCS Projekt, Karin Medin  
Mälarenergis samarbete med Mine Storage om energilagring, Niklas 
Gunnar 

10:00 Energifika 

10:30 Parallella seminarier 

1) Kvartsavräkning  

Norden inför 15 min tidsupplösning 
som avräknings- och handelsperiod. 
Det innebär stora förändringar för 
flera av elmarknadens aktörer. 

2) Fjärrvärme i politiken  

Aktuella fjärrvärmefrågor: EU förhandling av Fit-
for-55; ändrad fjärrvärmelag och ny fjärrkylalag 
fr o m 1/6; förslag om avfallsförbränningsskatt, 
driftstöd för Bio-CCS mm. 



  

  

  

  

 

  

Daniel Sommer, Svk Erik Thornström, Energiföretagen 

    

 Företagscase  - Fokus Flexibilitet  

1.  Flowers virtuella kraftverk 

 Flower (fd Krafthem) har utvecklat en plattform för ett virtuellt 
kraftverk, som med hjälp av AI kopplar ihop distribuerade resurser 
till en portfölj av flextjänster som kan säljas till SvK och 
lokalnätsbolag. 

 John Diklev, Flower 

2. Sthlmflex, första stegen mot en lokal effektmarknad 

 Sthlmflex har varit igång under två vintrar och omfattar idag åtta 
flexleverantörer som har ca 2 100 resurser till förfogande, t.ex. 
värmepumpar, laddstationer och fastigheter. Hur har det fungerat, 
vad har varit bra och vad behöver man utveckla framöver? 

 Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution  

 Sammanfattning och avslutning 
 Johan Larsson, Kristinehamns Energi 

 Catherine Lillo, Energiföretagen Sverige  

12.00  Gemensam lunch 

 

 

 

 

 

Hoppas vi ses på nästa regionmöte den 25 oktober på Arlanda!  


