
Program 2023 års Energidagar
.
Lokalkraft Sverige, Knistad Herrgård Skövde
Välkommen till årets Energidagar som Lokalkraft Sverige genomför på Knistad
konferens. Vi har ett brett program med programpunkter som är högaktuella 
för våra medlemmar.

Beräkningar av nätnyttan, regelverksförändringar, IKN och är aktuella frågor
som direkt berör energibolagen. Hur kundnöjdheten varierar utifrån ägarform 
och storlek. Framtiden för elmarknaden, utsikterna för vindkraft i Sverige, 
regeringens syn på elförsörjningen på kort och lång sikt, hur det ska byggas för 
att klara den dramatiskt ökande elefterfrågan samt främmande makts hot mot 
Sverige är ämnen som vi belyser vid Energidagarna. 

Torsdag den 20 april

09:00 Registrering
10:00 Årsmöte med stämma

12:00 Lunch

13:00 -14:30 Eftermiddagspass 1

Hur är det att diskutera regelförändringar med energimarknadsinspektionen?
Joacim Eronen, vd Upplands Energi
Utsikterna för vindkraft i Sverige
Helena Wänlund, Vattenfall och styrelseledamot Svensk Vindkraft
Framtiden för elmarknaden
Stig Åhman, Market Manager Nordpool Sverige och Danmark

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00-16:30 Eftermiddagspass 2
Hur ser regeringen på elförsörjningen på kort och lång sikt?
Maja Lundbäck, politiskt sakkunnig klimat- och näringslivsdepartementet
Aktuella regelverksfrågor
Tommy Johansson, t.f. chef för nätreglering Energimarknadsinspektionen
Behöver vi en arbetsgrupp för att beräkna nätnytta?
Tord Rixborn, Lokalkraft Sverige
roll kan/bör/vill vi t

19:00 Middag

Fredag 21 april

07:00 Frukost

08:30 – 10:00 Förmiddagspass 1
Så här jobbar vi för att ändra regelverket i EU
Stefan Sedin, elnätchef Jämtkraft och styrelseledamot i EU DSO Entity
Energibolagens kundnöjdhet utifrån ägare och storlek - ny undersökning
Anders Mannikoff, vd Herrljunga Elektriska och ordförande Lokalkraft Sverige
Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
IKN – arbetsgruppens brev till elsäkerhetsverket och responsen från 
myndigheten. Uppföljning från Höstmötet
Mattias Lång, nätansvarig elnät Skövde Energi 

10:00  Förmiddagskaffe

10:30 – 12:00 Förmiddagspass 2
Hur hotar främmande makt Sverige?
Säkerhetspolisen (Säpo)
Hur ska vi bygga det som krävs för att klara efterfrågan på el?
Erik Ek, strategisk driftchef Svenska kraftnät

12:00  Avslutande lunch

Anmälan 
Enklast till info@lokalkraft.se och senast 2 april. 
Bokning senare innebär att vi inte kan garantera 
logi för dig/er. Ange namn, företag och 
kontaktuppgifter för de personer som kommer från 
ert företag. Har du frågor kontakta då vårt kansli på 
info@lokalkraft.se eller ring Erik von Hofsten på 
073 848 20 30 alt Anders Pettersson 0708 94 26 49 

För medlem i Lokalkraft Sverige:
Konferenskostnaden är 6 950 kr per person och logi 
en natt jämte 2 lunch, kaffe och middag. Pris per 
person vid ej logi är 4 950 kr. Moms tillkommer på 
alla priser. 

För icke medlem: 
Konferenskostnaden är 8 750 kr per person och logi 
en natt jämte 2 lunch, kaffe och middag. Pris per 
person vid ej logi är 7 300 kr. Moms tillkommer på 
alla priser.

Känn er varmt välkomna till årets 
Energidagar!

Erik von Hofsten    073 848 20 30 
Anders Pettersson 0708 94 26 49

20-21 april 2023
Regelutvecklingen kring vår verksamhet snurrar
allt snabbare. Marknadens funktion, osäkerhet
i vår omvärld och behovet av investeringar för
att klara en väntad efterfrågeökning på el
ställer nya krav. Under två dagar kan du låta
dig inspireras av föredrag och samtal och du
kan nätverka med branschkollegor.
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