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Varsel om endring i vilkår - markedsplasskonsesjon European Market 

Coupling Operator AS  

 

European Market Coupling Operator AS er tildelt markedsplasskonsesjon etter energiloven § 4-5 

og dagens konsesjon utløper 1. juli 2019. NVE varsler med dette endringer i vilkårene i 

konsesjonen. Endringene vil få virkning fra vedtaksdato og skal gjelde for to år.  

 

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.  

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 

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.  
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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.  

 

Hovedelementene i vurderingen 

Ved utforming av markedsplasskonsesjon for konkurrerende børser i Norge, legger NVE avgjørende 

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

vurderingen.  

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 5 Inntekter og kostnader 

NVE stiller 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 

er 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 rav til hver enkelt aktør. Det eksplisitte kravet i konsesjonen er derfor fjernet og 

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

Annet 

Vilkår 6 Garantier 

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 er duplisert over i omsetningskonsesjonen.  

Vilkår 3 Generelle krav 

NVE foreslår 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.  
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Videre er det satt inn vilkår knyttet til organisering og delegering av oppgaver og aktiviteter.  

Konklusjon 

NVE varsler med dette endring i vilkårene til markedsplasskonsesjon til European Market 

Coupling Operator AS. NVE tar sikte på å fatte vedtak om endring av vilkår på samme dato som 

markedsplasskonsesjon tildeles EPEX SPOT. Konsesjonen vil gjelde i to år. 

Vi ber om at EMCO kort beskriver oppgjørsavtalen (e) mellom EPEX SPOT og EMCO som vil bli 

brukt for intradagmarkedet innen fristen for uttalelse.  

 

Frist for uttalelse 

NVE ønsker å ivareta EMCO og berørte aktørers interesser best mulig. EMCO har mulighet til å gi 

konkrete innspill på utkastet til markedsplasskonsesjon. Frist for innspill er 6. mars 2019. Vi ber om at 

ev innspill sendes til hem@nve.no.  

Til orientering vil varsel om endringer inkludert utkast til endrede vilkår i markedsplasskonsesjonen bli 

forelagt Statnett, EPEX SPOT SE samt lagt ut på NVEs nettsider. 

 

Med hilsen 

 

Ove Flataker 

direktør 

Vivi Mathiesen 

seksjonssjef 

 

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

Vedlegg:   Markedsplasskonsesjon 
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