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

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5, jf. 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. juni 2016 nr. 824, gir Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) etter 

energiloven: 

 

EUROPEAN MARKET COUPLING OPERATOR AS  

 

Med organisasjonsnummer: 984 058 098, 

 

konsesjon for organisering og drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi for fysisk 

levering.  

 

Konsesjonæren plikter å overholde de til enhver tid gjeldende regler gitt i eller i medhold av energiloven, 

samt følgende vilkår:  

 

1. Konsesjonens varighet 

1.1 Konsesjonen gjelder fra 1. juli 2019 til og med 30. juni 2021 eller til NVE utsteder ny konsesjon. 

2. Konsesjonens virkeområde 

2.1 Konsesjonen omfatter organisering og drift av markedsplass for grensekryssende handel mellom 

prisområder i døgn- og intradagmarkedet. 

2.2 Konsesjonen gjelder for norske prisområder. 

3. Generelle krav  

3.1 Konsesjonæren skal ikke diskriminere mellom aktører som opptrer i norske prisområder og 

konsesjonærens øvrige aktører.  

3.2 Konsesjonæren skal bidra til en effektiv utøvelse av avregningsansvaret og systemansvaret. 

Konsesjonæren skal ha avtaler om utveksling av informasjon med avregningsansvarlig og 

systemansvarlig i kraftsystemet. Endring av avtalene skal forelegges NVE for godkjenning. 

3.3 Konsesjonæren skal ha et rådgivende organ.  

3.4 Konsesjonæren kan organisere aktiviteter tilknyttet konsesjonen i ulike selskap eller sette ut oppgaver 

til tredjepart Dersom aktiviteter tilknyttet deler av konsesjonen blir organisert i eget selskap, eller er 

satt ut til tredjepart, har konsesjonæren plikt til å påse at bestemmelser i denne konsesjonen relatert 

til disse aktivitetene blir regulert og videreført i en egen avtale med konsesjonæren. Konsesjonæren 

er ansvarlig for at oppgaver utføres i tråd med denne konsesjonen. 

3.5 Virksomheten som markedskoplingsoperatør kan ikke settes ut.  

4.  Aktøravtaler og handelsregler 

4.1 Konsesjonæren skal utforme aktøravtaler og handelsregler som sikrer en effektiv omsetning. Sammen 

med aktørene skal konsesjonæren finne frem til en hensiktsmessig prosedyre for etablering og endring 

av aktøravtaler og handelsregler.  



 

 

4.2 Aktøravtaler og handelsregler skal sikre ivaretakelse av konfidensielle opplysninger. Dette skal ikke 

være til hinder for offentliggjøring av det faktiske grunnlaget ved iverksettelse av sanksjoner eller 

utlevering av informasjon til relevante myndigheter ved mistanke om brudd på artikkel 3 og 5 i 

forordning (EU) nr. 1227/2011 (REMIT).  

4.3 Endringer i aktøravtaler og handelsregler med virkning for norske prisområder skal, sammen med 

begrunnelse for endringene, oversendes NVE til gjennomsyn i rimelig tid før de trer i kraft. 

Vurderinger fra rådgivende organ og eventuelle kommentarer fra aktører på markedsplassen skal også 

forelegges NVE. 

5. Inntekter og kostnader 

5.1 Konsesjonæren skal innlevere årsregnskapet til NVE senest en måned etter fastsetting av 

årsregnskapet.  

5.2 Konsesjonæren skal årlig utarbeide regnskapsrapportering hvor kostnadene for å etablere, endre og 

drifte markedskoplingen skal dokumenteres og innlevere til NVE etter nærmere fastsatte 

bestemmelser. Konsesjonærens kostnader i forbindelse med priskoplingen skal være rimelige og 

forholdsmessige i forhold til de tjenester konsesjonæren leverer. For å hindre kryss-subsidiering skal 

konsesjonæren føre separate regnskap for markedskoplingsfunksjonen og andre aktiviteter.  

Konsesjonæren skal dekke sin andel av felleskostnader som medlemslandene har fremforhandlet og 

som er godkjent av NVE. 

6. Garantier 

6.1 Konsesjonæren skal etablere en ordning som gir aktørene tilfredsstillende garantier for oppgjør av 

omsetningen. NVE kan gi nærmere bestemmelser om dette. 

6.2 Garantier som stilles for å handle på markeder organisert av konsesjonæren, skal fastsettes slik at det 

ikke diskrimineres mellom aktørene, utover en rimelig vurdering av oppgjørsrisikoen for aktørenes 

transaksjoner på markedsplassen.  

7. Ansvarlig kapital 

7.1 Konsesjonæren skal ha en ansvarlig kapital som er forsvarlig i forhold til foretakets samlede 

virksomhet og risiko. 

7.2 Konsesjonæren skal vurdere nødvendig størrelse på den ansvarlige kapitalen og rapportere denne til 

NVE samtidig med rapporteringen etter konsesjonens punkt 5.1. Konsesjonæren skal ut i fra forhold 

i markedet og egen organisasjon og virksomhet løpende vurdere størrelsen på den ansvarlige 

kapitalen, og rapportere vesentlige endringer i nødvendig ansvarlig kapital til NVE.  

7.3 Et beløp tilsvarende minst halvparten av den ansvarlige kapitalen skal bestå av innskudd eller 

ubetingede trekkrettigheter i kredittinstitusjon. Innskudd og ubetingede trekkrettigheter i 

kredittinstitusjon nødvendig for å dekke leverandørgjeld skal ikke inngå i beløpet.  

7.4 Før etablering av eller deltagelse i ny virksomhet, skal konsesjonæren legge frem avtaler som viser 

hvilke økonomiske forpliktelser konsesjonæren påtar seg. Konsesjonæren skal foreta en 

risikovurdering og vurdere om det er nødvendig å iverksette tiltak, herunder utskillelse av virksomhet 

som innebærer høy risiko i egne foretak. Informasjonen skal oversendes NVE i god tid før endringen 

gjennomføres.  

7.5 NVE kan stille krav om utskillelse av virksomhet som innebærer høy risiko i egne foretak. 



 

 

8. Tilrettelegging for kraftutveksling over landegrensene 

8.1 Konsesjonæren plikter å rette seg etter de bestemmelser systemansvarlig gir med bakgrunn i dets 

ansvar for å legge til rette for den fysiske kraftutvekslingen over landegrensene og for systemansvaret 

i Norge.   

8.2 Alle endringer i eksisterende avtaler og inngåelse av nye avtaler som har vesentlig betydning for 

kraftutveksling over landegrensene, og som faller innenfor rammene for regulering i denne 

konsesjonen, skal forelegges NVE til godkjenning i god tid før endringene eller de nye avtalene trer 

i kraft.  

8.3 Konsesjonæren skal meddele til NVE alle forhold som kan ha vesentlig betydning for 

kraftutvekslingen med utlandet på et tidlig tidspunkt.  

9. Godkjenning av tiltak og endringer 

9.1 Konsesjonæren plikter i god tid før iverksettelse å søke NVE om godkjenning av tiltak og/eller 

endringer som har innvirkning på prisdannelsen. Konsesjonæren skal foreta konsekvensutredninger 

av de forslagene som legges frem, samt fremlegge vurdering fra rådgivende organ og eventuelle 

kommentarer fra aktører på markedsplassen. 

10. Oversendelse og godkjenning av vilkår og metoder 

10.1 Konsesjonæren skal oversende til NVE ferdigstilte NEMO-forslag i henhold til 

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 (CACM) sammen med konsesjonærens vurdering av 

forslaget.  

10.2 NVE kan godkjenne nasjonale, regionale og felleseuropeiske vilkår og metoder for kraftbørser i 

henhold til CACM, såfremt dette anses nødvendig for å ivareta hensynet til harmoniserte rammevilkår 

i det integrerte europeiske kraftmarkedet. Konsesjonæren plikter å følge godkjente vilkår og metoder.  

11. Øvrige informasjonsplikter 

11.1 Konsesjonæren skal informere NVE uten ugrunnet opphold ved spesielle hendelser på 

markedsplassen, herunder hendelser i forbindelse med prissetting eller andre forhold som kan ha 

betydning for kraftmarkedet.    

11.2 Dersom konsesjonæren vurderer å ekskludere aktører som opptrer i norske prisområder fra deltakelse 

på markedsplassen, skal NVE informeres om dette uten ugrunnet opphold.  

11.3 Konsesjonæren skal varsle NVE skriftlig om vesentlige endringer i organisasjon, eierforhold eller 

virksomhet som kan ha betydning for konsesjonærens virksomhet i norske prisområder. NVE skal 

varsles i god tid før slike endringer iverksettes. 

12. Endring av vilkår 

12.1 I særlige tilfeller kan de fastsatte vilkår endres av hensyn til allmenne interesser, for å oppfylle Norges 

folkerettslige forpliktelser eller for å sikre harmoniserte vilkår i et integrert europeisk marked. 

13. Overtredelse 

13.1 Ved overtredelse av konsesjonens vilkår kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler 

etter energiloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. 

14. Tilbaketrekking av konsesjon 



 

 

14.1 Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom den er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige 

opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller dersom konsesjonæren overtrer energiloven 

eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av den. 

14.2 Konsesjonen kan også trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen. 

 

 

Ove Flataker Vivi Mathiesen 

direktør seksjonssjef  

 

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

 

 

 

 

  


