Utredningen om hinder för energieffektivisering
och småskalig elproduktion och lagring för
mindre aktörer
M 2017:04
Utredningssekreterare
Martin Flack
08-4059757
070-4402973
martin.flack@regeringskansliet.se

Inbjudan till hearing – kan hinder röjas för mindre aktörer på
energimarknaden?
Datum

29 november 2017

Tid

09:30 – 12:30

Plats

7A Odenplan, Entré Norrtullsgatan 6.

Utredningen om hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och
lagring för mindre aktörer, M 2017:04, bygger vidare på
Energikommissionens arbete om utvecklingen av Sveriges framtida
energisystem.
Utredningens uppdrag (dir 2017:77) är att undersöka hur dagens regelverk
och styrmedel bidrar till, eller hämmar, de mindre aktörernas aktivitet på
dagens energimarknader. Om brister eller förbättringspotential kan
identifieras ska också utredningen, i en andra fas, lämna förslag på
regelförändringar eller nya styrmedel.
Denna hearing syftar till att ställa samman och diskutera olika aktörers syn
på de hinder mindre aktörer möter på dagens energimarknader, hur dagens
styrmedel och regelverk påverkar samt vilka förändringar som kan vara
lämpliga för att nå målet om mer aktivitet bland mindre aktörer på
framtidens energimarknader.

Förhoppningen är att hearingen ska kunna generera ett viktigt underlag till
utredningen inför delbetänkandet den 28 februari. Ta därför chansen att lyfta
just dina frågor!
Anmäl dig senast den 20 november till
eva.jernbacker@regeringskansliet.se
Deltagarantalet är begränsat så först till kvarn och högst en person per
organisation gäller som huvudregel.
Välkomna!
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Agenda (preliminär)

09:00

Kaffe och smörgås

09:30

Inledning

Lise Nordin, särskild utredare, berättar
om utredningens bakgrund, mål och
syfte.

09:40

Kommentarer från
expertgruppen

Två av medlemmarna i utredningens
expertgrupp presenterar sina perspektiv
på de frågor utredningen ska ta ställning
till.

10:15

Workshop i grupper

Deltagarna delas in i mindre grupper för
att diskutera hinder och åtgärder för de
mindre aktörernas aktivitet. Grupperna
leds av utredningens sekreterare.

12:00

Avslutning

Lise Nordin, särskild utredare, berättar
om utredningens nästa steg och hur
underlagen från work-shopen kommer
att användas i arbetet framöver.
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