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EPEX SPOT SE - Vedtak om endring av markedsplasskonsesjon  

Reguleringsmyndigheten for energi fatter vedtak om endring i EPEX SPOT SE sin 

markedsplasskonsesjon. Konsesjonen utvides til å også omfatte organisering og drift av 

markedsplass for døgnmarkedet. Konsesjonen vil gjelde i to år fra konsesjonen trer i kraft. 

Bakgrunn  

Markedsplasser for kraft i Norge reguleres av energiloven § 4-5 som stiller krav om konsesjon for den 

som vil stå for organisering eller drift av markedsplass og omsetning av elektrisk energi. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mottok søknad om markedsplasskonsesjon fra EPEX SPOT 

SE (heretter EPEX SPOT) i juli 2018. Søknaden om markedsplasskonsesjon er vurdert etter energiloven 

§ 4-5, og supplerende bestemmelser i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften) 

§§ 4-9 og 4-10.  

EPEX SPOT ble tildelt markedsplasskonsesjon for intradagmarkedet fra 1. juli 2019 (sak nr. 

201836451-9). I etterkant av vedtaket har RME vurdert EPEX SPOT sin søknad om konsesjon for 

døgnmarkedet. I brev datert 14. januar 2020 sendte RME varsel om endring i vilkår om 

markedsplasskonsesjon til EPEX SPOT. 

EPEX SPOT innfrir vilkårene for å kunne tildeles markedsplasskonsesjon for døgnmarkedet 

Etter RME sitt syn har EPEX SPOT sannsynliggjort at de oppfyller vilkårene for å tildeles konsesjon for 

drift og organisering av markedsplass for døgnmarkedet etter energiloven § 4-5 og NEM-forskriften § 4-

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

konsesjonspliktig virksomhet krever ny søknad om konsesjon. 

Konsesjonsvilkårene harmoniseres med reguleringen i det indre europeiske markedet 

Markedsløsninger som gjør at flere markedsplasser kan operere i Norge har hittil ikke vært tilgjengelige. 

Norge er del av et integrert, europeisk energimarked. Markedsløsninger som gjør flere markedsplasser 

mulig utvikles nå på nasjonalt og europeisk nivå.  
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EU har vedtatt og implementert CACM1. Formålet med CACM er å sikre effektiv bruk av infrastruktur, 

driftssikkerhet og effektiv konkurranse i et integrert europeisk kraftmarked. CACM fastsetter at det skal 

være konkurranse mellom europeiske kraftbørser (NEMO), og regulerer markedskoplingsfunksjonen 

(MCO). MCO er en monopolfunksjon som skal utøves i samarbeid mellom NEMOene. CACM er 

forankret i tredje energimarkedspakke og er EØS-relevant. Det europeiske regelverket som åpner for 

konkurranse mellom børser er ikke implementert i Norge ennå.  RME 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 perioden frem til CACM blir gjennomført i norsk rett. 

Konsesjonsvilkårene harmoniseres med vilkårene i øvrige markedsplasskonsesjoner 

European Market Coupling Operator AS, heretter EMCO, er i dag regulert som monopol i 

døgnmarkedet. Da energiloven § 4-5 ble innført, presiserte departementet at lovforslaget ikke innebar et 

lovfestet monopol for drift av fysisk markedsplass. Overskriften i energiloven § 4-5 ble endret den 1. 

november 2019, slik at bestemmelsen nå omhandler organiserte markedsplasser i flertall. Det norske 

regelverket er dermed ikke til hinder for at det kan utstedes flere markedsplasskonsesjoner. RME legger 

avgjørende vekt på at børsene skal operere under like vilkår. EPEX SPOT meddeles derfor 

markedsplasskonsesjonen for døgnmarkedet med tilsvarende vilkår som EMCO. 

RME sitt varsel om markedsplasskonsesjon for EPEX SPOT 

Ved vurdering av EPEX sin søknad har RME hatt som utgangspunkt at EPEX skal tildeles 

markedsplasskonsesjon dersom vilkårene for konsesjon etter energiloven § 4-5, med tilhørende forskrift, 

er oppfylt, og det ikke foreligger formelle eller tekniske hindre for at markedsplasskonsesjon kan gis. 

Bakgrunnen for at RME kun utstedte markedsplasskonsesjon for intradagmarkedet 1. juli 2019, var 

primært knyttet til at de tekniske løsningene ikke var på plass. 

Løsninger som gjør det teknisk mulig med flere børser i døgnmarkedet i Norden/Norden, var på 

tidspunktet varselet ble sendt ut ikke ferdigutviklet. RME konkluderte i varselet med at konsesjon vil bli 

gitt når løsninger som gjør det teknisk mulig med flere børser i døgnmarkedet i Norge er på plass, og 

alle nødvendige avtaler med system- og avregningsansvarlig er inngått.  

EPEX SPOT og øvrig berørte aktører hadde ingen innspill til varselet.  

Løsninger som gjør det mulig for flere børser å operere i døgnmarkedet i Norge/Norden 

RME har fått opplyst av Statnett at løsninger som gjør det teknisk mulig med flere børser i 

døgnmarkedet i Norden/Norden vil være ferdigstilt 3. juni 2020. Videre bekrefter Statnett at alle 

nødvendige avtaler med system- og avregningsansvarlig er inngått. Betingelsene for å endre 

konsesjonen til å også omfatte døgnmarkedet er derfor oppfylt.    

Endring av vilkår og tilbaketrekking av konsesjon  

Konsesjonen gis for en periode på to år. RME 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.  

                                                      
1 Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetsfordeling og 

flaskehalshåndtering 
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Dersom EPEX SPOT overtrer vilkår i konsesjonen eller pålegg gitt i medhold av konsesjonen og 

energiloven, kan RME trekke tilbake konsesjonen før utløpet av konsesjonsperioden.  

Vedtak  

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, og forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM-

forskriften) §§ 4-9 og 4-10), endres vilkårene i EPEX SPOT SE markedsplasskonsesjon til også å 

omfatte døgnmarkedet på nærmere fastsatte vilkår. Konsesjonen er gyldig i to år.  

Klageadgang 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Energiklagenemnda innen 3 uker. En eventuell klage skal 

begrunnes skriftlig, stiles til Energiklagenemnda og sendes til RME. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til vår sentrale e-postadresse rme@nve.no. Se nærmere om krav til klagen i 

forvaltningsloven kapittel VI. 

 

Med hilsen 

 

Ove Flataker 

direktør 

Helena Mellison Lindstad 

fung. seksjonssjef 

 

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

Vedlegg:    Markedsplasskonsesjon for EPEX SPOT SE 
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