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Side 2 

I medhold av energiloven1 § 4-1 og NEM-forskriften2 § 4-2 gir Reguleringsmyndigheten for energi 

(RME) Nodes AS, med organisasjonsnummer 920321844, konsesjon til å forestå omsetning av 

elektrisk energi.  

Dere er tildelt omsetningskonsesjon med vilkår tilpasset Nodes sin deltakelse og 

omsetningsvirksomhet i regulerkraftmarkedet i forbindelse med pilotprosjektet Norflex. 

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 til og med 30. april 2022. 

2. Konsesjonens virkeområde 

2.1 Omsetningskonsesjonen omfatter NODES sin deltakelse i regulerkraftmarkedet gjennom Norflex-

prosjektet. 

3. Informasjonsplikt 

3.1 Ved sammenslåinger, kjøp/oppkjøp, annen ervervelse, etablering av ny virksomhet eller andre 

vesentlige endringer i virksomhetens omfang og innhold, skal konsesjonæren melde fra til RME 

uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder dersom virksomheten avvikles eller ved 

konkursåpning. Endringer skal meldes inn via søknadsskjemaet for omsetningskonsesjoner i 

Altinn. 

3.2 Konsesjonæren skal gi sine kunder opplysninger om foretakets virksomhet som har betydning for 

kundenes og/eller foretakets oppfyllelse av sine rettigheter og forpliktelser, og om endring i slike 

forhold. 

3.3 Konsesjonæren skal evaluere prosjektet etter at piloten er gjennomført. Resultatene fra piloten og 

evalueringen skal samles i en rapport som skal publiseres på Statnett eller NODES sine 

hjemmesider 3 måneder etter prosjektets sluttdato. Rapporten skal også oversendes RME når den 

publiseres.  

I tillegg skal RME få tilsendt følgende informasjon og data som ikke skal publiseres: 

- Oversikt over alle budene med informasjon om kvantum og pris som de ulike aktørene melder 
inn til NODES sin lokale markedsplattform i prosjektperioden 

- Oversikt over alle bud som aggregeres videre til regulerkraftmarkedet, med informasjon om 
sammensetning av budene med fleksibilitetstilbyder, volum og pris. Oversikten skal også 
inneholde informasjon om hvilke av NODES sine bud som ble aktivert av systemansvarlig og 
om disse budene ble aktivert for å teste aktivering, ved spesialregulering eller ved tilslag på 
bud etter prisrekkefølgen i regulerkraftmarkedet. 

Dette skal også oversendes innen 3 måneder etter prosjektets sluttdato.  

4. Krav til nøytralitet 

4.1 Konsesjonæren skal ikke medvirke til at nettselskap bryter med de til enhver tid gjeldende krav til 

nettselskapets nøytralitet. 

                                                      

1 Lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
2 Forskrift om nettregulering og energimarkedet. 
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4.2 Ved aggregering av andre balanseansvarliges fleksibilitetsbud til regulerkraftmarkedet, skal 

konsesjonæren opptre nøytralt. Konsesjonæren skal kun slå sammen bud som tilfredsstiller de 

tekniske kravene i regulerkraftmarkedet og prioritere budene etter prisrekkefølgen i det lokale 

markedet.   

5. Endring i vilkår 

5.1 I særlige tilfeller kan de fastsatte vilkår endres av hensyn til allmenne interesser.  

5.2 Ved sammenslåinger, kjøp/oppkjøp, annen ervervelse eller etablering hvor både nettvirksomhet 

og konkurranseutsatt virksomhet er involvert, kan konsesjonæren pålegges ytterligere vilkår om 

virksomhetens organisasjon. 

5.3 Det kan stilles ytterligere vilkår om virksomhetens organisasjon når dette skulle bli påkrevd av 

hensyn til Norges folkerettslige forpliktelser. 

6. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

6.1 Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan RME bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen.  

7. Tilbaketrekking av konsesjon 

7.1 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 loven. 

7.2 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.  
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