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Endring i vilkår - markedsplasskonsesjon for European Market 

Coupling Operator AS 

Norges vassdrags- og energidirektorat tildeler European Market Coupling Operator AS 

markedsplasskonsesjon for to år etter energiloven § 4-5 og energilovforskriften § 4-8. Vilkårene i 

dagens konsesjon videreføres i ny konsesjon, men med enkelte endringer. Endringene er 

nødvendig for å tilpasse konsesjonen til at Norge går fra en situasjon med én markedsplass til flere 

markedsplasser.  

 

1. Bakgrunn 

Så langt har European Market Coupling Operator AS (heretter EMCO) vært eneste aktør som har 

markedsplasskonsesjon i Norge. Da energiloven § 4-5 ble innført, presiserte departementet at 

lovforslaget ikke skulle innebære lovfestet monopol for drift av fysisk markedsplass. Departementet så 

det imidlertid som naturlig og hensiktsmessig at det på daværende tidspunkt ble tildelt konsesjon til kun 

én markedsplass for fysisk kraftomsetning, og viste til betydningen av Nord Pools fysiske markedsplass 

i utøvelsen av systemansvaret. Selv om det europeiske regelverket som åpner for konkurranse mellom 

børser ikke er implementert i Norge ennå, er det norske regelverket ikke til hinder for at det kan utstedes 

flere markedsplasskonsesjoner. Markedsløsninger som gjør dette mulig utvikles nå på nasjonalt og 

europeisk nivå.  

I juli 2018 mottok NVE søknad om markedsplasskonsesjon fra EPEX SPOT. Etter NVE sitt syn har 

EPEX SPOT vist, gjennom dokumentasjon presentert i søknaden, at de oppfyller vilkårene for å tildeles 

konsesjonen for drift og organisering av markedsplass for intradagmarkedet etter energiloven § 4-5 og 

energilovforskriften § 4-8.  

I brev datert 6. februar 2019 varslet NVE om markedsplasskonsesjon for intradagmarkedet til EPEX 

samt varsel om endringer i vilkårene til EMCO. Varslene ble også lagt ut på NVE sine hjemmesider.  

2. Utgangspunkter for fastsettelse av konsesjonsvilkår  

EMCO er i dag regulert som et monopol. Fordi det blir konkurranse mellom børser når EPEX SPOT 

tildeles markedsplasskonsesjon, er noen av konsesjonsvilkårene for både EMCO og EPEX SPOT 
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omformulert for å tilpasse konsesjonene at Norge går fra en situasjon med èn markedsplass (monopol) 

til flere markedsplasser. Markedsplasskonsesjonen gis på tilsvarende vilkår for EMCO og EPEX SPOT.  

Norge er del av et integrert, europeisk energimarked og NVE har i sin vurdering så langt det er mulig 

lagt til rette for at kravene i Norge er harmoniserte med reguleringen i det integrerte europeiske 

markedet også i interimfasen. CACM (COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 

establishing a guideline on capacity allocation and congestion management) er vedtatt og implementert i 

EU. CACM fastsetter at det skal være konkurranse mellom europeiske kraftbørser (NEMO), og 

regulerer markedskoplingsfunksjonen (MCO), en monopolfunksjonen som skal utøves i samarbeid 

mellom NEMOene. CACM er forankret i tredje energimarkedspakke og er EØS-relevant.  

Konsesjon vil kun gi tillatelse til å drive med virksomhet som er positivt angitt i konsesjonen. Annen 

konsesjonspliktig virksomhet krever ny søknad om konsesjon. 

3. NVE sitt varsel om markedsplasskonsesjon 

Ved utforming av markedsplasskonsesjon for konkurrerende børser i Norge, la NVE avgjørende vekt på 

at børsene skal operere under like vilkår. Nedenfor følger en oppsummering av hovedpunktene i 

vurderingen i varselet.  

Vilkår 2 Konsesjonens virkeområde 

Etter NVE sin vurdering kan nasjonale/lokale intradagmarkeder undergrave effektiviteten og reduserer 

likviditeten i den sentral løsningen XBID ved at det kan være mulig å holde volum utenfor XBID. På 

den bakgrunn er det satt inn et vilkår om at konsesjonen kun gjelder grensekryssende handel i døgn- og 

intradagmarkedet. EMCO kan søke om at konsesjonen utvides til å dekke organisering av handel i andre 

markeder. 

Vilkår 3 Generelle krav 

NVE foreslo å fjerne kravet til at norske aktører skal være representert i det rådgivende organet. 

Bakgrunnen er at med flere konsesjonærer som har virksomhet som dekker store deler av Europa, blir 

det uforholdsmessig å kreve at norske aktører har fortrinnsrett.  

Vilkår 5 Inntekter og kostnader 

NVE foreslo vilkår om rapportering av kostnader. En betydelig del av kostnadene for utvikling og drift 

av markedskoplingen i Europa vil være felles for hele Europa, og CACM stiller derfor krav til en felles 

regnskapsrapport fra TSO’er og NEMO’er som redegjør for kostnadene i detalj. NVE mener det er mest 

hensiktsmessig at våre krav til regnskapsrapportering følger den europeiske/nordiske prosessen. Vilkår 5 

ble utformet for å ta høyde for dette.  

NVE har så langt stilt krav til at EMCO kan dokumentere rimelig avkastning ved effektiv drift. 

Bakgrunnen for dette kravet har vært at EMCO har vært i en monopolsituasjon. NVE mener at 

forskriftenes krav om rimelig avkastning kan oppnås indirekte, ved konkurranse mellom børser, uten at 

man stiller et eksplisitt krav til hver enkelt aktør. Det eksplisitte kravet i konsesjonen ble derfor fjernet 

og erstattet av vilkår om separate regnskap for å hindre kryss-subsidiering. 

Vilkår 6 Garantier 
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EMCO er organisert slik at oppgjørsvirksomheten er satt ut til tredjepart. Aktører som garanterer for 

oppgjør og levering må ha omsetningskonsesjon for denne virksomheten. NVE har derfor utstedt 

omsetningskonsesjon til virksomheten som gjennomfører oppgjøret på vegne av EMCO. Relevante 

vilkår fra markedsplasskonsesjonen ble duplisert over i omsetningskonsesjonen.  

Videre ble det satt inn vilkår knyttet til organisering og delegering av oppgaver og aktiviteter.  

4. NVE sin vurdering av EMCO sine innspill 

EMCO er gjennom varsel om vedtak gitt anledning til å kommentere vilkår i konsesjonen. EMCO og 

Nord Pool ga en felles høringsinnspill. EMCO sine innspill, datert 6. mars 2019, og NVEs vurdering av 

disse omtales under. 

 

Forholdet mellom markedsplasskonsesjon og omsetningskonsesjon 

Innspill fra EMCO:  

I sin uttalelse til varselet påpeker EMCO at omsetningskonsesjonen til Nord Pool i stor grad inneholder 

likelydende vilkår som markedsplasskonsesjonen til EMCO. Nord Pool anser dette som uheldig og lite 

hensiktsmessig, da dette slik Nord Pool forstår det betyr at begge selskap etter sine konsesjoner vil være 

ansvarlig for de samme oppgavene. Nord Pool foreslår derfor å ikke duplisere innholdet i konsesjonen i 

større grad enn nødvendig. EMCO foreslår at punkt 6 og 7 fjernes fra markedsplasskonsesjonen til 

EMCO.   

NVEs vurdering:  

Organisering eller drift av markedsplass krever markedsplasskonsesjon, og består av to 

hovedfunksjoner; markedsadministrasjon og oppgjørsvirksomhet. EMCO har valgt å utkontrahere 

oppgjørsvirksomheten til Nord Pool AS. Nord Pool AS har søkt om omsetningskonsesjon for å utføre 

denne oppgaven. Vi legger til grunn at markedsplasskonsesjonær skal være ansvarlig for alle oppgavene 

knyttet til organisering og drift av markedsplass. Dette innebærer at EMCO har det overordnede 

ansvaret for å forestå de funksjoner som ligger til rollen som markedsplasskonsesjonær, selv om enkelte 

av oppgavene er satt ut til et annet selskap. 

NVE mener på denne bakgrunn at punkt 6 og 7 må opprettholdes i markedsplasskonsesjonen ettersom 

dette er plikter som i utgangspunktet ligger hos markedsplasskonsesjonæren.  

Vilkår 3 Generelle krav 

Innspill fra EMCO:  

EMCO benytter i dag ansatte som har hoveddelen av sine daglig oppgaver i Nord Pool i vaktordningen 

som markedskoplingsoperatør. EMCO ønsker at ordningen kan opprettholdes.  EMCO ønsker at det 

presiseres nærmere hva det innebærer at oppgaver knyttet til funksjon som markedskoplingsoperatør må 

utføres av konsesjonæren (vilkår 3.5).  

NVEs vurdering:  

NVE presiserer at vilkåret innebærer at selve virksomheten som markedskoplingsoperatør ikke kan 

settes ut. EMCO kan imidlertid benytte seg av arbeidskraft innleid fra Nord Pool AS for å utføre denne 

funksjonen. Vi har endret konsesjonens vilkår 3.5 for å presisere dette. 

Vilkår 5 Inntekter og kostnader 
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Innspill fra EMCO: 

EMCO foreslår at begrepet «utvikle og drifte» brukes i punkt 5.2 stedet for «etablere, endre og drifte», 

og mener dette er mer i tråd med den etablerte terminologi og øvrige krav under CACM. 

NVEs vurdering: 

Et formål med dette punktet er å harmonisere kravene til rapportering med de kommende kravene i 

CACM. Ved å bruke terminologien «etablere, endre og drifte», har vi lagt oss så nær opp mot 

terminologien som brukes i CACM artikkel 80 nr. 1 som mulig. 

Vilkår 8 Markedsovervåkning 

Innspill fra EMCO:  

EMCO foreslår at vilkår 8 om markedsovervåkning fjernes fra konsesjonen, da dette nå er regulert i 

energilovforskriften.  

NVEs vurdering:  

Oppgaver regulert i punkt 8 om markedsovervåkning er nå i all hovedsak regulert i energilovforskriften. 

Med unntak av vilkår 8.5 om avtaler med avregningsansvarlig og systemansvarlig i kraftsystemet om 

utveksling av informasjon som er flyttet til punkt 3, utgår derfor punkt 8. Vilkår 3.2 (tidligere vilkår 8.5) 

er nå endret til å gjelde konsesjonæren.  

5. Endring av vilkår og tilbaketrekking av konsesjon  

Konsesjonen gis for en periode på to år fra 1. juli 2019. NVE forbeholder seg retten til å endre 

konsesjonens vilkår i løpet av denne perioden dersom det er nødvendig av allmenne hensyn, for å 

oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser eller for å sikre harmoniserte vilkår med det europeiske 

kraftmarkedet, slik også fastsatt i konsesjonens punkt 14.  

Dersom EMCO overtrer vilkår i konsesjonen eller pålegg gitt i medhold av konsesjonen og energiloven, 

kan NVE trekke tilbake konsesjonen før utløpet av konsesjonsperioden.  

6. Vedtak  

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, om forming, overføring, omsetning, fordeling 

og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5 og forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, 

omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m (energilovforskriften) §§ 4-6 til 4-9 

og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i forskrift av 27. november 2013 nr. 1386, 

tildeles EMCO herved markedsplasskonsesjon for døgn- og intradagmarkedet på nærmere fastsatte 

vilkår.  

7. Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  
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Med hilsen 

 

Ove Flataker 

direktør 

Vivi Mathiesen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:    Markedsplasskonsesjon for EMCO   

   
 

  

Kopi til: 

NORD POOL AS v/Camilla Berg 

Statnett SF 
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