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Preliminärt program Dag 1

SERO,SVAF, SVIF och Dala Energiförenings årsmöten med seminarieprogram
i Borlänge den 20-21 april 2012

Fredag den 20 april
kl 08.30 Registrering med kaffe, smörgås och mingel i utställningen

Krafter för en bättre miljö MODERATOR: Göran S Eriksson
kl 10.00 Välkomna till energiföreningarnas gemensamma stämmodagar Christer Söderberg, ordförande SERO

Fredrik Lindahl, ordförande SVIF
Lars Rosén, ordförande SVAF
Denis Adås, ordförande DEF

Välkomna till framsynta Dalarna Här står hållbar energiförsörjning högt i kurs Leif Nilsson, ordf Region Dalarna

Välkomna till Borlänge 
- som ligger rätt i Dalarna!

Jan Bohman, Kommunstyrelsens ordförande
Borlänge kommun

Sveriges klimat- och energipolitik EU-direktiven och Färdplan 2050 Helena Lindahl (C), riksdagsledamot, 
Näringsutskottet

kl 11.00 Mycket kort bensträckare på plats.
Elmarknaden
 - och handeln inom fyra elområden

Elmarknaden som vi ser på den och hur vi säkrar 
lönsamheten

Morten Hagbard Söberg Madsen och 
Jakob Vive Munk, Nordjysk Elhandel AS

Gemensam nordisk marknad för 
elcertifikat är nu verklighet sedan årskiftet

Både Sverige och Norge skall vardera öka med 13,2 TWh 
utöver befintliga elcertifikatssystemet. 
Vad kommer det att medföra?

Anders Engkvist, chef Analys och 
Riskmanagement, Bixia

UTFRÅGNING:
Finansiering och ekonomi inom den 
miljöriktiga kraftproduktionen

MODERATOR: 
Göran Bryntse
Grön elproduktion behöver kapital för att kunna infria våra 
miljömål.
Ger de ekonomiska systemen betryggande säkerhet  för 
investerare? 

MEDVERKANDE:
Helena Lindahl (C), riksdagsledamot
Anders Engkvist, Bixia
Morten Hagbard Söberg Madsen, NEAS
Carina Håkansson, Dalakraft
Carl-Arne Pedersen, Varberg Energi

Utdelning av priser och utmärkelser Christer Söderberg, SERO
Fredrik Lindahl och Carl-Arne Pedersen, SVIF

kl 12.30 Lunch med mingel i utställningen Kl 12:30 Presskonferens

kl 13.30 Tre parallella seminarier enligt separata program

kl 16.00 Kaffe med mingel i utställningen
kl 16.30 Regeringens pilotlän för 

energiomställning
Skåne, Dalarna och Norrbotten är utsedda och här har man 
redan kommit en bra bit på vägen.

Per-Erik Sandberg
Länsstyrelsen i Dalarna

Dalarna gör egen kraft och Rättvik visar 
vägen

Kommuner kan nu investera i förnybar energi till fördel för 
kassa, miljö och medborgare

Inge Östlund, Kommunalråd, Rättviks kommun

Entreprenörer på vattenkraft De äger och utvecklar vattenkraftverk och ökar 
produktionen med mer än 50% med hjälp av en egen 
konstruerad turbin 

Peter Hed,  Vattenkraftbolaget

kl 17.20 Utfrågning:
Om att spara energi och äga sin kraft och 
samtidigt få god ekonomi med gott 
samvete

MODERATOR
Jonas Hållén, journalist

DELTAGARE
Representanter från Energimyndigheten, 
kommuner, kraftbolag, banker m fl

kl 18.00 Dagens konferens är slut och det är öppet för mingel med bubbel hos våra utställare
Samtidigt bereds utställare möjlighet att prata för sin produkt från scen i schemalagt seminarium

Fria övningar, mingel och egna förberedelser inför kvällens gemensamma middag

kl 20.00 Gemensam middag En festlig middag tillsammans med god mat, musik och kanske en eller annan överraskning

Nu är vi i Dalarna - och det skall vi minsann inte behöva ta miste på!

kl 00.30 Kvällen avslutas 
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Fredag den 20 april Parallellt Seminarium A
kl 13.30 Seminarium A: Vindkraft

Moderator:
kl 13.30 Repowering

Nya vingar för ännu mera energi
Byte till nya och större vindkraftverk på gamla etableringar 
ger betydande fördelar

Gert-Olof (Måns) Holst
Triventus

Försvaret vs Vindkraften
 - är matchen nu över?

Nu är det utrett: Sverige behöver ett starkare försvar! Vad 
har det med vindkraften att göra?

Cecila Häckner, Försvarsmakten
Staffan Engström, Ägir Konsult AB

Senaste nytt om Planering och tillstånd Får vi starkare regler för etablering av vindkraft? Hur gick 
det med översynen av 16 kap. 4 § miljöbalken?

Camilla Rosenberg. Energimyndigheten
Beatrice Erikssoon, Nätverket för Vindbruk

Så här gick det ju riktigt bra! Några exempel på framgångsrika etableringar i nära 
samarbete med ortsbefolkningen

Cicci Andersson
Organisationen Hela Sverige ska leva

kl 14.50 Kort benstträckare på plats
Vindkraftens affärshemligheter - prata 
vind med grannen 

Om ömsesidigt utbyte och grundläggande principer för att 
nå  framgång på lång sikt vid etablering av vindkraft

Carl Wachtmeister, LRF

VindFyr
 - en kommunal framtidssaga?

54 norrlandskommuner ska länkas samman i en kraftfull 
kedja för mera energi Jens Sperens, VindFyr

Andelsägande för miljö och egen vinning Andelar i miljövänlig energiproduktion stärker hushåll och 
kommuner tillsammans med miljömedvetandet.

Anton Steen, O2 (eventuellt)

kl 16.00 Gemensam kaffepaus med mingel i utställningen. Därefter återsamling i kongressalen Stora Björn

Fredag den 20 april Parallellt Seminarium B
kl 13.30 Seminarium B: Vattenkraft

Moderator:
kl 13.30 Fiskvägar och elcertifikat Stefan Nyström, Sportfiskarna

Lars Rosén, SVAF
Utvecklingen inom teknik och traditionell miljö Johan Lind (Norconsult o lst Örebro)
Lokalmiljö och vattenkraft i samklang Olle Calles (Karstad universitet)
Tillståndsfrågorna, årets viktigaste framgångar och värsta bakslag Walter Johansson och Kammarkollegiet
Urminnes hävd Johnny Flodin (KTH)
Fastighetsskatten, skälig eller diskriminerande? Thomas Sandberg och Finansdepartementet

kl 16.00 Gemensam kaffepaus med mingel i utställningen. Därefter återsamling i kongressalen Stora Björn

Fredag den 20 april Parallellt Seminarium C
kl 13.30

Det öppna seminariet: 
Krafter för en bättre miljö

Moderator:
kl 13.30 ABB:s framgångar skapar arbete och 

möjligheter.
Karlskrona, Västerås och Ludvika är några orter som 
gynnas av ABB:s enorma expansion - och vad betyder det 
för oss småskaliga elproducenter

Representant från ABB

Piteå
 - Nordkalottens Vindkraftcentrum

Kreativitet och 1.000 vindkraftverk ger arbetstillfällen en 
kommun inte kan blunda för

Erik Persson, Piteå kommun

Fortum förstärker länkar och öppnar 
möjligheter

Med en strategisk förstärkning av nätet i västra Dalarna 
tillskapas möjligheter för stora etableringar. 

Representant från Fortum

LED-belysning är på väg och hemma Utvecklingen har accelererat. Nu är LED ett långsiktigt 
hållbart alternativ för miljöriktig upplysning

Representant från Philips

kl 14.50 Kort benstträckare på plats
Energieffektivisering hemma och på högre 
nivåer

Hushållskassan och miljön tjänar stort på energisparande i 
alla former. Starkt engagemang och tydlig information kan 
övertrumfa direktiven från EU

Lotta Bångens, Aton Teknikkonsult AB

Har biogas eller el framtiden som 
drivmedel till våra transporter? …

..eller varför inte få båda? (Jacob Lagercrantz, Gröna Bilister)

Solen är evig! Fånga Solen! Nu kan var och en effektivt tillgodogöra sig den flödande 
solenergin! 
Sol ute ger ljus inne - och mer än så!

(Mats Rönnelid, Högskolan Dalarna)

kl 16.00 Gemensam kaffepaus med mingel i utställningen. Därefter återsamling i kongressalen Stora Björn

Lördag den 21 april   Stämmodagen Stämmodagen
kl 08.30 Samling med kaffe och smörgås bland våra utställare
kl 09.30 Gemensam diskussion Moderator:

Familjen Förnybar Energi Hur samordnar vi våra resurser - hur utvecklar vi och drar 
nytta av vår gemenskap

Samtliga

kl 10.30 Årsmöte Svensk Vindkraftförening SVIF Ordf Fredrik Lindahl, SVIF
Årsmöte Svensk Vattenkraftförening SVAF Ordf Lars Rosén, SVAF

Årsmöte Dalarnas Energiförening DEF Ordf Dennis Adås, DEF
kl 12.00 Föreningsstämma SERO Ordf Christer Söderberg, SERO
kl 13.00 Lunch med mingel i utställningen
kl 14.00 Allmän Information från föreningarna
kl 15.00 Årets stämmor avslutas med kaffe, snäcka och ett sista mingel i utställningen.

Kvällsövning för kvarblivande entusiaster Studieresa med middag på kraftstation Bullerforsen Göran Bryntse och Fortum (?)

Söndag den 21 april   Studiebesök
Under söndagen planerar vi för studiebesök till Bjursås och Säter med intressanta kombinationer av vindkraft och vattenkraft 

Om möjligheter och energieffektivisering men också
om  kommunalt och privat ägande av energikälla


