27 oktober kl. 9.00-16.00, Tekniska museet Stockholm

Energikommissionens seminarium
om energimarknaderna
– Hur säkerställer vi väl fungerande
energimarknader?
Seminariet är det fjärde i en serie där Energikommissionen bjuder in aktörer
och intressenter till dialog och gemensam kunskapsinhämtning. Seminarieserien
utgör en grund för kommissionens arbete med att bygga upp kunskap och
formulera alternativ.
Seminariet kommer att webbsändas live i sin helhet på Energikommissionens
webbplats, www.energikommissionen.se. #energikom @energikommitte

Program
08:30

Kaffe och registrering

09:00

Välkomna – Bo Diczfalusy, kanslichef Energikommissionen

09:05

Inledning – Ibrahim Baylan, ordförande Energikommissionen

09:15

”Är elmarknaden död?” – Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

09:35

Dagens elmarknadsmodell
Elmarknadens organisation och funktion
Karin Widegren – rådgivare för marknadsdesign och teknikutveckling, Energimarknadsinspektionen
Prisbildningen på elmarknaden
Niclas Damsgaard – chef för Energy Markets & Strategies, SWECO AB

10:15

Kaffe

10:45

Marknadsutveckling och trender
Samtalsledare: Pernilla Winnhed – vd, Svensk Energi
Eurelectrics studie av olika marknadsdesign
Håkan Feuk – ordförande för Eurelectrics arbetsgrupp för marknadsdesign
Betydelsen av EU ETS för energiomställningen
Erik Filipsson – strategic policy advisor, Vattenfall AB
Skatter och subventioner – vad betyder det för elmarknaden?
Therese Hindman Persson – chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

12:00

Lunch

12:45

Fokus på europeisk elmarknad – utveckling och ökad integration
Pierre Schellekens – vice kabinettschef, Europeiska Kommissionen

13:15

Hur säkerställs det långsiktiga behovet av investeringar i energi och effekt?
Samtalsledare: Mats Nilsson – adjungerad professor, Luleå Tekniska Universitet
Vägval i effektfrågan: Förutsättningar för en ”energy only-marknad” och aktiva konsumenter
Lennart Söder – professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Bibehålla ett robust nordiskt elsystem
Ulla Sandborg – marknadsdirektör, Affärsverket svenska kraftnät
Efterfrågeflexibilitet – Hur kan vi få igång den?
Karin Alvehag – analytiker, Energimarknadsinspektionen
Det här kan marknaden klara! Försörjningstryggheten i det nordiska elsystemet.
Thomas Tangerås – docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
Du sköna nya värld - en marknad utan marknadspriser?
Mats Nilsson – adjungerad professor, Luleå Tekniska Universitet

14:45

Kaffe

15:1516:00

Avslutning och summering
Avalutande diskussion med samtalsledare och branschföreträdare
Samtalsledare: Bo Diczfalusy – kanslichef, Energikommissionen
I panelen:
Bo Hesselgren – vd, Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Pernilla Winnhed – vd, Svensk Energi
Mats Nilsson – adjungerad professor, Luleå Tekniska Universitet
Niclas Damsgaard – chef för Energy Markets & Strategies, SWECO AB

Om Energikommissionen
Uppdraget

Uppdraget är att se över det framtida behovet av
energi utifrån aktuell och befintlig forskning.
Kommissionen ska identifiera vilka utmaningar
och möjligheter som finns för den framtida
energiförsörjningen. Kommissionen ska lämna ett
underlag till en bred politisk överenskommelse om
energipolitikens inriktning, med fokus på 2025
och framåt.
Arbetsprocessen

Energikommissionens arbete kommer att bedrivas
i tre faser:
En kunskapsinhämtande fas med fokus på
faktainsamling och formulering av alternativ.
En analyserande fas där konsekvenserna av olika
scenarier studeras och förslag till ändringar i
regelverken tas fram
En förhandlingsfas då kommissionen enas om
huvudpunkterna i en politisk överenskommelse om
energipolitiken för perioden fram till 2050.
Fokusområden

Användning: Behovet av energi och hur det
kan tillgodoses.
Tillförsel: Egenskaperna hos och förutsättningarna för olika energislag och energibärare.
Överföring: Förutsättningarna, egenskaperna
och de framtida kraven på överföringsnäten för el,

fjärrvärme och gas, på lokal, regional och
nationell nivå.
Marknad: Förutsättningarna för att få till stånd
nödvändiga investeringar i energisystemet för att
tillgodose behoven av energi och effekt.
Energikommissionens ledamöter

Ibrahim Baylan (S) Ordförande
Ingemar Nilsson (S)
Maria Strömkvist (S)
Åsa Westlund (S)
Lars Hjälmered (M)
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Mattias Bäckström-Johansson (SD)
Lise Nordin (MP)
Birger Lahti (V)
Maria Weimer (FP)
Penilla Gunther (KD)
Rickard Nordin (C)
Särskilt inbjudna

Mikael Odenberg (GD Affärsverket Svenska
Kraftnät)
Anne Vadasz Nilsson (GD Energimarknadsinspektionen)
Erik Brandsma (GD Energimyndigheten)
Kanslichef Energikommissionen

Bo Diczfalusy

Kommande seminarier
27 november 2015
Fördjupande seminarium 1
7 december 2015
Fördjupande seminarium 2
7 mars 2016
Policykonferens

Anmälan och program: www.energikommissionen.se

