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Varsel om endring av omsetningskonsesjon for Nord Pool AS (tidligere 

Start Up 170 AS) 

Start Up 170 AS ble meddelt omsetningskonsesjon 2. november 2018 med hjemmel i lov av 29. juni 

1990 nr. 50 (energiloven).  

Start Up 170 AS endret 1. november 2018 navn til Nord Pool AS (NP). Nord Pool AS har endret navn til 

European Market Coupling Operator AS (EMCO). 

NP utfører funksjoner knyttet til organisering og drift av markedsplass for EMCO, herunder 

clearingvirksomhet. Clearingvirksomheten er da omfattet av omsetningskonsesjonsordningen, og som en 

følge av dette er NP meddelt omsetningskonsesjon. 

NVE presiserer at markedsplasskonsesjonær vil være ansvarlig for at clearingvirksomheten utføres i tråd 

med vilkårene i markedsplasskonsesjonen.  

Som en følge av at ny markedsplass trer inn i det norske markedet, er vilkårene i NP (tidligere Start Up 

170 AS) sin konsesjon revidert. 

NVE varsler i medhold av forvaltningsloven § 16 vedtak om endring av omsetningskonsesjonen. 

Endrede vilkår  

For konsesjonær gjelder alle relevante bestemmelser i energiloven og underliggende forskrifter. I tillegg 

har NVE med hjemmel i energiloven § 4-1 tredje ledd fastsatt ytterligere vilkår. Vilkårene skiller seg 

vesentlig fra ordinære omsetningskonsesjonærer fordi NP skal drive annen type virksomhet enn 

ordinære omsetningskonsesjonærer.  

Vilkår fra markedsplasskonsesjonen er i stor grad duplisert over i omsetningskonsesjonen, og gjelder i 

den grad de er relevante for clearingvirksomheten. Fordi markedsplasskonsesjonen nå er endret, endres 

vilkårene i NP sin omsetningskonsesjon tilsvarende.  

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

er nå utformet for å ta høyde for dette. 

NVE har så langt stilt krav til at markedsplassen skal dokumentere rimelig avkastning ved effektiv drift. 

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

forskriftenes krav om rimelig avkastning kan oppnås indirekte ved konkurranse mellom markedsplasser, 

uten at man stiller et eksplisitt krav til hver enkelt aktør. NVE mener derfor at det bare er nødvendig å 

opprettholde det eksplisitte kravet i konsesjonen for døgnmarkedet. Kravet gjelder inntil NVE har 

meddelt flere aktører markedsplasskonsesjon for drift av markedsplass for handel i dette markedet. Det 

stilles nytt krav om separate regnskap for å hindre kryss-subsidiering. 

Vilkår 3.3 om rådgivende organ er opprettholdt for NP. Dette skyldes at NP har funksjoner knyttet til 
organisering og drift av markedsplass utover clearingvirksomhet. 

Vilkår 10.1 som stiller krav til at konsesjonæren plikter å oversende NVE ferdigstilte NEMO-forslag er 
tatt ut. Denne plikten ligger til selskap som utfører funksjonene som markedskoblingsoperatør og 
innehar markedsplasskonsesjon. Konsesjonæren plikter etter 10.2 å følge godkjente vilkår og metoder i 
henhold til CACM. Det følger av markedsplasskonsesjonen at dette er utvidet fra å gjelde 
felleseuropeiske vilkår og metoder til også å gjelde nasjonale og regionale vilkår og metoder. 

Konsesjonens varighet vil sammenfalle med varighet for markedsplasskonsesjon som meddeles EMCO. 
Dette er hensiktsmessig da NP utfører funksjoner for EMCO. NVE tar sikte på å fatte vedtak om endring 

av vilkår for EMCO og NP på samme dato som markedsplasskonsesjon tildeles EPEX. Konsesjonen vil 

gjelde i to år.  

Frist for uttalelse  

Frist for uttalelse og tilbakemelding til varselet er 6. mars 2019. Vi ber om at eventuelle innspill sendes 

til krk@nve.no. 

Til orientering vil varsel om endringer, inkludert utkast til endrede vilkår i konsesjonen, bli forelagt 

Statnett, European Market Coupling Operator AS og Epex Spot SE samt lagt ut på NVEs nettsider. 
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Ove Flataker 

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