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Referat Skånes Effektkommission andra 

sammanträde 2022  

 

 

Tid och plats  
 

2022-05-04, klockan 09:00-12:00 via Microsoft Teams. 

  

   

Dagordning 
 

• Rådande läge och möjliga insatser (fördjupning och diskussion)  

• Status i arbetsgrupperna (information)  

• Påverkansfrågor och planerade insatser (beslut om fjärrvärme och 

kraftvärme)  

 

 
Medverkande 
 
Anna Jähnke, regionråd och ordförande (M)  

Louise Eklund, regionråd och 1:e vice ordförande (L) 

Yvonne Augustin, regionråd och 2:e vice ordförande (S) 

Anneli Hulthén, Landshövding Skåne län 

Paula Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande Ystad (M) 

Patric Åberg, ordförande Skånes kommuner (M) 

Marc Hoffmann, vd, E.ON Sverige 

Anders Östlund, vd, Öresundskraft 

Vinko Culjak, Affärsområdeschef, Ystad Energi 

Johan Svenningsson, vd, Uniper  

Mattias Brage, Kraftringen, ersätter Sezgin Kadir.  
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Frånvarande 

 

Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg (M) 

Pierre Månsson, Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad (L) 

Fredrik Ljunghill, Kommunstyrelsens vice ordförande, Lund (M) 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande Malmö (S)  

Kajsa Hedberg, vd, C4 Energi 

Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 

Martin Höhler, vd, E.ON Energidistribution 

 
 
Adjungerande 
 

Anders Fredriksson Kleine, Öresundskraft 

Karin Jönsson, E.ON 

Sandra Johanne Selander, länsstyrelsen 

Samuel Jonsson, politisk sekreterare (M)  

Henny Tillberg, politisk sekreterare (L) 

Jens Sörvik, enhetschef miljö  

Ola Solér, utvecklingsstrateg 

Johanna Lundström, analytiker  

Johanna Sjö, påverkansstrateg 

Henrik Andersson, utvecklingsstrateg 

Britt Karlsson Green, utvecklingsstrateg 

 

Rådande läge och möjliga insatser 

En kort presentation av läget på el- och energimarknader med 

framtidsutsikter. Tillägg om möjliga insatser delvis baserat på svar på fråga 

ställd av Region Skåne till Effektkommissionens aktörer i mars.  

  

Beskrivningen kompletteras med tankar på projekt om kombinationen 

solceller- och jordbruk tillsammans med livsmedelsföretag, lantbrukare och 

kommande insats med koppling till Regionplan för Skåne vad gäller 

kunskapsunderlag om vindkraft och hänsynsavstånd i den fysiska 

planeringen.   

 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 
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Status i arbetsgrupper 

 

Region Skåne presenterade status för Effektkommissionens fyra 

arbetsgrupper, vilka är och leds av:   

 

1) Nätutveckling – Johanna Lundström  

2) Planerbar elproduktion – Ola Solér  

3) Elektrifiering av transportsektorn – Britt Karlsson Green  

4) Fjärrvärme – Henrik Andersson 

Region Skåne samordnar insatser/projekt mellan arbetsgrupperna. 

Exempelvis används de prognoser som tas fram i arbetsgruppen om 

elektrifiering av transportsektorn i gruppen om nätutveckling.  

 

Arbetsgrupperna är till för alla som vill bidra i Skåne. Gemensamma träffar 

för alla arbetsgrupper arrangeras också för att skapa förståelse och synergier 

i arbetet med Effektkommissionen.  

 

Presentationerna biläggs mötesanteckningarna. 

 

 
Påverkansfrågor och planerade insatser (beslut om  

fjärr- och kraftvärme) 

 

Beslut om ståndpunkter vad gäller fjärr- och kraftvärme som kompletterar 

ståndpunkter om elområden, överföringskapacitet, elberedskap och ö-drift 

samt om elmarknad och stödtjänster.  

 

De föreslagna ståndpunkterna vilka effektkommissionen anser är:  

 

• Att förutsättningarna för befintlig och ny kraftvärme behöver 

förbättras för att säkerställa dess roll i energisystemet.  

 

• Att miljöprofilen för fjärrvärme bör förbättras genom stöd till ökad 

utsortering och återvinning av plast och till koldioxidinfångning.  

 

• Att fjärrvärmens konkurrenskraft bör förbättras genom ändringar 

i Boverkets byggregler, i skattesatser för avfallsförbränning och i 

synsätt på fjärrvärmens miljöbelastning vid avfallsförbränning.  
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• Att möjligheten att öka elproduktionen vid topplast bör förbättras 

genom ändrade skattesatser för bioolja och andra åtgärder för att 

frikoppla värmeproduktionen från elproduktion.  

 

Kraftringen vill, utöver de föreslagna punkterna få med en ståndpunkt om 

det kommande förnybarhetsdirektivet och hur EU ser på bioenergi. Detta är 

en större fråga som vi får hantera separat.  

 

Debattartikeln om ö-drift och elberedskap publiceras preliminärt vecka 20 i 

Dagens Samhälle. Målet var Dagens Industri, men de svarade inte.  

 

Presentationen biläggs mötesanteckningarna. 

 
 
Möten 2022 
 

Nästa möte med Skånes Effektkommission hålls digitalt via Microsoft 

Teams den 5 oktober klockan 14:00-16:00. 

 

 


