
Stimulerar dagens 
nätreglering investeringar 
i smarta lösningar?
Välkommen till hearing!

Syfte  Presentera studien om befintlig incitamentsreglering 
– incitament för smarta elnät

Mål Få synpunkter på studien och innehållet

Vem Aktörer på elmarknaden och myndigheter

Anmälan Senast den 22 augusti här

Hearingen är kostnadsfri, men har begränsat antal platser.

Du kan följa hearingen via www.swedishsmartgrid.se där det också 
kommer att finnas möjlighet att kommentera direkt under sändningen. 

Wallenbergsalen, IVA
Grev Turegatan 16
Stockholm

29/8 2017
 09:30–12:00

@swesmartgrid 
#incitament

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10644&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=51603&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1
http://www.swedishsmartgrid.se


För att främja utvecklingen av smarta elnät kommer incitamentsregleringen att utvärderas och 
vidareutvecklas av Energimarknadsinspektionen. Som ett led i detta har Forum för smarta  
elnät initierat en studie om elnätsföretagens befintliga incitament för investeringar i smarta 
elnät. Studien, som har tagits fram av Copenhagen Economics, ska svara på tre frågor:

1.  Hur är incitamenten för utveckling av elsystemet med en ökad andel förnybar 
energi och smarta elnätslösningar?

2. Hur påverkar incitamenten elnätsföretagens val av teknik och kvalitet?

3. Hur påverkar teknikutvecklingen behovet och valet av incitament framöver?

Vi presenterar bland annat en omvärldsanalys med olika typer av reglerings lösningar och 
redovisar en enkät bland elnätsföretag i Sverige. Dessutom presenteras djupintervjuer med 
insatta personer i elnätsbranschen och berörda myndigheter samt slutligen förslag till möjliga 
lösningar för framtida svensk incitamentsreglering.

Moderator Thérese Hindman Persson, chefsekonom Energimarknadsinspektionen

Program

09:30 Registrering, kaffe och smörgås

10:00  Välkommen och inledning 
Maria Sandqvist, kanslichef Forum för smarta elnät

10:05   Därför behöver vi utveckla intäktsramsregleringen  
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen

10:15  Utmaningar med reglering av smarta elnät i Sverige 
Sigurd Næss-Schmidt, partner Copenhagen Economics 

10:30  Presentation av rapporten och rekommendationer 
Carl von Utfall Danielsson, ekonom Copenhagen Economics

11:00  Panelsamtal – reflektioner och synpunkter 
Björn Berg, vd Ngenic 
 Anders Fredriksson, ansvarig digitalisering och smarta energisystem Energiföretagen 
Mikael Möller, näringspolitisk chef IKEM, representant SKGS 
Sten Trolle, Area Sales Manager ABB 
Publiken

11:40  Sammanfattning  
Maria Sandqvist, kanslichef Forum för smarta elnät  
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen

11:55  Avslutning  
Maria Sandqvist, kanslichef Forum för smarta elnät

Rapporten Incitament för smarta elnät kan du ladda ner här

Frågor om hearingen marielle.lahti@swedishsmartgrid.se 
Skriftliga synpunkter på studien är välkomna fram till den 29 augusti på info@swedishsmartgrid.se

 

Program

http://swedishsmartgrid.se/wp-content/uploads/2017/08/Copenhagen-Economics-Incitament-for-smarta-elnat.pdf

