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PUNKT 5 | ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. OKTOBER 2015 

UDPEGNING AF NOMINATED ELECTRICITY 
MARKET OPERATOR 

RESUMÉ 

1. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til Nord Pool Spot AS’ ansøgning 

om udpegning som Nominated Electricity Market Operator (NEMO) i hvert 

budområde i Danmark. Udpegningen vil gælde for en periode på 4 år. 

2. Udpegningen som NEMO har hjemmel i en EU-forordning om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger 

(”CACM”), der trådte i kraft den 14. august 2015. Formålet med forordningen er 

at skabe et velfungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi, 

hvilket skal nås blandt andet gennem harmoniserede minimumsregler, som skal 

fremme udviklingen af en fælles måde at håndtere køb og salg af elektricitet i det 

kommende døgn (såkaldt day-ahead-handel) og køb og salg af elektricitet efter at 

day-ahead-markedet er lukket (såkaldt intraday-handel). 

3. Til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-kobling skal der i hvert 

budområde i medlemsstaterne udpeges (mindst) én markedsoperatør, en såkaldt 

NEMO. 

4. Det er Energitilsynet, der med hjemmel i forordningen skal udpege alle 

NEMO’er, der deltager i den fælles day-ahead- og intraday-kobling i Danmark. 

For at blive udpeget som NEMO skal markedsoperatøren opfylde en række 

kriterier, som er fastlagt i forordningen. 

5. Det er SET’s opfattelse, at kriterierne lægger op til en vurdering af ansøgerens 

egnethed i forhold til udførelse af de opgaver, som en NEMO er pålagt i henhold 

til CACM. Udpegningen har således ikke karakter af en myndighedsgodkendelse 

af ansøgerens virksomhed som operatør af en elektricitetsbørs. 

6.  Den 19. juni 2015 har Nord Pool Spot AS (NPS) sendt en ansøgning til SET 

om udpegning som NEMO for day-ahead- og intraday- markederne i de to danske 

budområder (DK1 og DK2). SET har ikke modtaget andre ansøgninger. 

7. Ud fra en samlet vurdering af NPS’ ansøgning er der ikke noget, der har givet 

SET anledning til at rejse tvivl om, at NPS opfylder kriterierne for at blive udpeget 

som NEMO i Danmark.  
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8. SET indstiller derfor, at tilsynet udpeger Nord Pool Spot AS som Nominated 

Electricity Market Operator (NEMO) til at gennemføre den fælles day-ahead- og 

intraday-kobling i de danske budområder.  

AFGØRELSE 

9. Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse 

afgørelse om følgende: 

 Energitilsynet udpeger Nord Pool Spot AS som Nominated Electricity Market 

Operator (”NEMO”) til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-

kobling i de danske budområder, jf. artikel 4(1) og (2) i Komissionens 

forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer 

for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. 

Udpegningen gælder for en periode på 4 år fra datoen for denne afgørelse. 

 

 Det er et vilkår for udpegningen, at Nord Pool Spot AS i hele 

udpegningsperioden opfylder kriterierne. Ved ændringer i de forhold, som 

danner grundlag for udpegningen, skal Nord Pool Spot AS orientere 

Sekretariatet for Energitilsynet.  

 

SAGSFREMSTILLING 

10. Indledningsvist skal det nævnes, at ordforklaring (Boks 1) findes på side 4. 

BAGGRUND 

11. Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1222 om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger 

(herefter benævnt ”CACM”) trådte i kraft den 14. august 2015. 

12. Forordningen har til formål at skabe et velfungerende og indbyrdes 

sammenkoblet indre marked for energi. 

13. Med det for øje er hensigten med forordningen at fastsætte harmoniserede 

minimumsregler, som skal fremme udviklingen af en fælles day-ahead- og 

intraday-kobling. Forordningen fastsætter procedurer og tidsfrister for bl.a. 

TSO’ernes udvikling af en fælles netmodel, en harmoniseret 

kapacitetsberegningsmetode mv. Derudover kræver fælles day-ahead- og intraday-

kobling, at der fastsættes ens regler for den algoritme, der anvendes til at matche 

købs- og salgsbud  (priskoblingsalgoritmen), maksimums- og minimumspriser mv. 

14. De børser, som afvikler handlen i engrosmarkedet for el, er vigtige aktører i de 

beslutningsprocesser, som CACM fastsætter den retlige ramme for. Hver 

medlemsstat skal derfor sikre, at der udpeges mindst én elektricitetsbørs, en 

såkaldt Nominated Electricity Market Operator (NEMO), i hvert budområde i 

medlemsstaten til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-kobling. De 

udpegede NEMO’er indgår i de beslutningsprocesser, som er foreskrevet i CACM. 
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15. En NEMO, som er udpeget i en medlemsstat, kan tilbyde day-ahead- og 

intraday-ydelser i en anden medlemsstat, uden at virksomheden tillige skal 

udpeges som NEMO der.  

16. Den udpegende myndighed – og dermed for Danmarks vedkommende 

Energitilsynet – overvåger alle NEMO’er, der deltager i den fælles day-ahead- og 

intradaykobling i medlemsstaten. Hvis det konstateres, at en NEMO ikke længere 

opfylder udpegelseskriterierne, skal den udpegende myndighed søge at få 

NEMO’en til at træffe foranstaltninger, så den igen opfylder kriterierne. I sidste 

ende kan myndigheden tilbagekalde udpegningen. Det er ikke reguleret i CACM, 

hvorledes SET skal forholde sig, hvis der ikke kan udpeges en NEMO, eller hvis 

udpegningen af den eneste NEMO i medlemsstaten tilbagekaldes. 

17. Udpegningen skal ske senest fire måneder efter forordningens ikrafttræden. En 

NEMO udpeges i første omgang for en periode på fire år. 

18. Kompetencen til udpegning af NEMO i Danmark ligger hos Energitilsynet. 

Dette har Energistyrelsen bekræftet i brev af 7. maj 2015 (bilag 50).  

19. Den 13. maj 2015 har SET offentliggjort en invitation på sin hjemmeside til 

alle interesserede parter til at søge om udpegning som NEMO i Danmark (bilag 1). 

SET har i invitationen bedt ansøgere om konkret at redegøre for, hvorledes ansø-

geren opfylder de enkelte kriterier, og vedlægge relevant dokumentation. Derud-

over har SET angivet, hvad der efter SET’s opfattelse er omfattet af de enkelte 

kriterier. 

20.  Den 19. juni 2015 har Nord Pool Spot AS (NPS) sendt en ansøgning til SET 

om udpegning til NEMO for day-ahead- og intraday- markederne. SET har ikke 

modtaget andre ansøgninger. 

21. SET har den 18. august 2015 sendt udkast til NEMO-udpegning i høring hos 

NPS og på Energitilsynets hjemmeside med høringsfrist den 1. september 2015. 

SET har ikke modtaget kommentarer til udkastet.  

22. Den 25. august 2015 har SET deltaget i NEMO-designation workshop i 

Bruxelles sammen med 28 andre repræsentanter fra udpegende myndigheder i EU. 

Workshoppen havde til formål at give de udpegende myndigheder lejlighed til at 

diskutere fortolkningen af udpegelseskriterierne i CACM artikel 6. På baggrund af 

de indlæg, der kom frem under workshoppen, kan SET konkludere, at SET’s 

tilgang til vurderingen af NPS’ ansøgning er på linje med den tilgang, som en 

række andre europæiske regulatorer anlægger. 

23. På workshoppen blev det endvidere diskuteret, hvorledes de udpegende 

myndigheder skal forvalte overvågningsopgaven, jf. CACM artikel 4(3). Der var 

blandt de deltagende bred enighed om, at der skal anlægges en fælles linje for 

overvågningsopgaven for at undgå at bebyrde NEMO’er i højere grad end 

nødvendigt. Imidlertid blev denne fælles linje ikke nærmere konkretiseret, da de 

fleste myndigheder stadigvæk er i den indledende fase af NEMO-udpegningen. 
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Derfor har ikke mange myndigheder gjort sig overvejelser over 

overvågningsopgaven endnu. Det blev aftalt, at de udpegende myndigheder skal 

diskutere overvågningsopgaven på en workshop, som forventes afholdt omkring 

jul 2015.  

BOKS 1: ORDFORKLARING 

TSO Transmission System Operator (I Danmark er 

det Energinet.dk) 

DK1    Budområde Vestdanmark 

DK2    Budområde Østdanmark 

Kontek     Overførselsforbindelsen mellem Østdanmark og 

Tyskland 

Budområde NPS’ elmarked er opdelt i forskellige geografisk 

afgrænsede budområder. I hvert budområde an-

tages der altid at være tilstrækkelig intern trans-

portkapacitet for at have én fælles pris. Mellem 

budområder kan der opstå flaskehalse på over-

førselskapaciteten og dermed forskellige priser. 

Day-ahead Platform, hvor der handles med el mellem aktø-

rer dagen før driftsdøgnet. Markedet lukker for 

indkomne bud kl.12:00 dagen før driftsdøgnet. 

Herefter matches købs- og salgsbud, som of-

fentliggøres ca. kl.13:00. På markedet benyttes 

konceptet implicit auktion, hvor overføringskapa-

citet tildeles samtidig med handel med el. 

Intraday Platform, som åbner kl.14:00 dagen før drifts-

døgnet, og hvor det er muligt at handle med el 

på markedet frem til en time før driftstimen. 

Formålet er at give aktørerne mulighed for at 

handle sig i balance, hvis der sker uforudsete 

ændringer i deres planer. 

ELSPOT Den nordiske handelsplads for handel med el 

dagen før driftsdøgnet.  

ELBAS Den nordiske handelsplads for handel med el 

frem til én time før driftstimen. Handlen på EL-

BAS er kontinuerlig implicit handel, dvs. hvor el 

og kapacitet handles sammen. 

MRC ”Multi-Regional Coupling” er et pan-europæisk 

projekt med hensigt om integrerede day-ahead- 

markeder i Europa. Det er et samarbejde mellem 

elbørser og TSO’ere. 

PCR ”Price Coupling of Regions” er et initiativ fra syv 

elbørser i EU om at harmonisere EU elmarkedet 

ved at udvikle en enkelt priskoblingsalgoritme 

gældende for alle.   

MCO ”Market Coupling Operator” – den opgave, der 

består i at matche bud på henholdsvis day-
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ahead- og intraday-markedet for forskellige bud-

områder og simultant tildele overførselskapaci-

tet, jf. CACM art. 2(1)(30). 

EPEX ”European Power Exchange” er en elbørs for det 

tyske, franske, østrigske, schweiziske og luxem-

bourgske marked. 

APX/Belpex Elbørs på det hollandske, belgiske og UK mar-

kedet. APX/Belpex er ejet af EPEX. 

 

NORD POOL SPOT AS 

24. Nord Pool Spot er en elbørs, som er aktiv i Norden, de baltiske lande, 

Tyskland og Storbritannien. Selskabet Nord Pool Spot AS (herefter benævnt 

”NPS”) har sit hovedsæde i Oslo og er reguleret af den norske regulator Norges 

vassdrags- og energidirektorat (herefter benævnt ”NVE”). Hverken Danmark, 

Norge eller andre lande, hvor NPS er aktiv, har lovgivning, som giver NPS 

monopol på at drive elbørs. 

25. NPS tilbyder både en markedsplads for day-ahead- (ELSPOT) og intraday- 

markeder (ELBAS). I de tilknyttede lande er der i alt ca. 370 aktører, som handler 

på børsen. Omsætning på ELSPOT lå på omkring 342 TWh i 2013, mens 

omsætningen for ELBAS lå på cirka 3,1 TWh.  

26. NPS er ejet af de nordiske og baltiske transmissionsselskaber, herunder 

Energinet.dk. 

27. NPS er stiftet i december 2001. Forud for stiftelsen af dette selskab havde 

virksomheden under navnet Nord Pool drevet virksomhed som elbørs siden 1995, 

og fra 2000 omfattede handlen på Nord Pool hele det nordiske marked.  

28. Selskabets vedtægtsmæssige formål er at ”organisere, drive og videreudvikle 

en markedsplads for fysisk handel med elektrisk kraft og andre energiprodukter i 

de områder, der anses som adækvate, samt tilbyde tjenester, som står i forbindelse 

med denne handel.” Selskabet kan også deltage i eller eje aktier i andre selskaber 

med samme eller lignende formål eller virksomhed. Selskabet skal drives efter 

forretningsmæssige principper under iagttagelse af begrænsninger, som måtte føl-

ge af lov, forskrift og offentlige tilladelser.
1
 

29. Selskabet er moderselskab i Nord Pool Spot Group, som udover Nord Pool 

Spot AS (NPS) består af de helejede datterselskaber Nord Pool Spot AB, Nord 

Pool Finland Oy, Nord Pool Consulting AS and GB Day-Ahead Pooling Company 

AS. 

30. Nord Pool Spot Group har 106 medarbejdere, hvoraf 61 er ansat i Nord Pool 

Spot AS. Nord Pool Spot Group er organiseret i 6 afdelinger; Business Develop-

 
1 Kilde: Det norske virksomhedsregister (Brønnøysundregistrene). 
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ment (13 medarbejdere), Markets and Operations (27 medarbejdere), Finance, HR 

and Administration (14 medarbejdere), Legal  (12 medarbejdere, heraf 4 i Market 

Surveillance), IT Departement (37 medarbejdere) og Corporate Communications 

(3 medarbejdere).   

31. NPS’ administrerende direktør er Michael Lundin, som har været i NPS siden 

2009. Inden da var han ansat i Vattenfall AB, hvor han har haft forskellige positi-

oner, senest som chef i Vattenfall Power Consultant AB.  

NEMO OPGAVER 

32. NEMO’ens primære formål er gennemførslen af den fælles day-ahead- og/eller 

intraday-kobling, som er nærmere beskrevet nedenunder og i CACM art. 7.  

33. Udover udførslen af markedskoblingsfunktionerne i samarbejde med TSO’er, 

er øvrige opgaver blandt andet: 

 fastsættelse af krav til den fælles day-ahead- og intraday-kobling; 

 anonymisere og formidle de indsendte budoplysninger, som er nødvendige for 

at kunne udøve markedskoblingsfunktioner 

 vurdering af markedskoblingens resultater og kommunikation af resultaterne 

til markedsdeltagerne 

ELMARKEDET OG MARKEDSKOBLING 

34. Engrosmarkedet for el kan inddeles i fire faser: langtidsmarkedet, day-ahead- 

markedet (spotmarkedet), intraday- markedet og regulerkraftmarkedet.  

35. En NEMO kommer til at være ansvarlig for gennemførslen af day-ahead- 

og/eller intraday- markedskoblingen. 

36. På day-ahead- markedet (eller spotmarkedet) handles der el mellem aktører 

dagen før driftsdøgnet. Producenter og leverandører dækker som hovedregel deres 

behov for el (køb eller salg) i spotmarkedet. Spotmarkedet lukker for bud kl 12:00 

dagen før driftsdøgnet, og resultater (priser og flows) offentliggøres af NPS cirka 

kl. 13:00.  

37. Elhandel dagen før driftstimen er også begrundet i det store behov for 

planlægning i elsystemet. Markedsaktører skal klokken 15 inden driftsdøgnet 

indsende individuelle aktørplaner til Energinet.dk. Energinet.dk har ansvaret for at 

systemet altid er i balance. Energinet.dk sikrer således, at elproduktion er lig med 

elforbrug.  

38. Planerne kan justeres op til en time før driftstimen. Dette sker i 

intradaymarkedet, som åbner klokken 14:00 dagen før driftsdøgnet. 

Hovedformålet med intraday-markedet er at give aktører mulighed for at handle 

sig i balance, hvis der sker uforudsete ændringer i deres planer. Det kan for 

eksempel være en opdateret vindprognose for en producent med vindmøller i 

porteføljen, eller en producent som har et nedbrud på et værk. I Danmark ligger 

handelsvolumen på intraday-markedet på omkring 2 pct. af handelsvolumen på 
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day-ahead-markedet. Et velfungerende og likvidt intraday-marked er en vigtig 

forudsætning for integrationen af et stigende volumen af vedvarende energi (VE). 

39. Markedskobling er processen, der integrerer de forskellige nationale eller 

regionale markeder i Europa. Koblingen sigter på at skabe et effektivt elmarked, 

hvor el handles fra lavprisområde til højprisområde og overførselsforbindelserne 

udnyttes optimalt.  

40. Markedskoblingen fungerer forskelligt for henholdsvis day-ahead- og 

intraday-markedet. 

MARKEDSKOBLING I DAY-AHEAD- MARKEDET 

41. NPS driver et integreret regionalt day-ahead-marked, som strækker sig over de 

skandinaviske lande, de baltiske lande, og overførselsforbindelsen til Polen. 

Derudover driver NPS markedet i UK. 

42. Tilsvarende driver andre børser andre regionale eller nationale markeder i 

Europa. 

43. Markedskobling mellem forskellige regionale og nationale day-ahead- 

markeder er allerede implementeret i størstedelen af Europa. De relevante børser 

samarbejder i et frivilligt projekt den såkaldte multi-regional coupling (”MRC-

kobling”) og udfører markedskoblingen. 

44. Kernen i markedskoblingen er én algoritme, som børserne har udarbejdet i 

fællesskab. Algoritmen er et stykke software, der matcher de forskellige købs- og 

salgsbud, der bliver indleveret til de forskellige børser. Algoritmen beregner priser 

i alle budområder og flows af el på overførselsforbindelserne og bestemmer 

dermed hvilke salgs- og købsbud, der bliver aktiveret i markedet.  

45. Algoritmen har til formål at matche alle mulige købere og sælgere og cleare 

markedet. Der kan findes mange løsninger til at cleare markedet. Algoritmen søger 

efter dén samfundsøkonomisk bedste løsning blandt alle mulige løsninger. Der er 

forskellige betingelser, som algoritmen skal tage højde for. De vigtigste 

betingelser er af fysisk natur – for eksempel den tilgængelige overførselskapacitet 

på en overførselsforbindelse og andre fysiske begrænsninger for 

transmissionssystemet. 

46. Regulatorerne i EU anser generelt MRC som den fremtidige markedskobling i 

day-ahead- markedet under CACM.  

MARKEDSKOBLING I INTRADAY-MARKEDET 

47. NPS driver et integreret regionalt intraday-marked, som dækker de 

skandinaviske og baltiske lande samt Tyskland. NPS driver derudover intraday-

marked i UK. 

48. Markedskoblingen mellem forskellige regionale eller nationale intraday- 

markeder, som skal muliggøre kontinuerlig handel med el i hele Europa, er under 
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udvikling. Børserne har siden 2001 været i gang med et frivilligt projekt, der skal 

etablere europæisk markedskobling. Projektet er stadig i udviklingsfasen, og en 

idriftsættelse af intraday-markedskoblingen forudses tidligst ultimo 2017. 

Projektet anses af de fleste regulatorer som udgangspunktet for markedskoblingen 

i intraday-markedet som beskrevet i CACM. 

 

LOVGRUNDLAG 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 714/2009 AF 13. JULI 2009 

(FORORDNING 714/2009) 

 

49. Forordning 714/2009 regulerer den grænseoverskridende handel med 

elektricitet i det indre marked. 

50. Formålet med forordningen defineres i art. 1: 

”Denne forordning har til formål at: 

a) fastsætte fair regler for den grænseoverskridende handel med elektricitet, for dermed at øge 

konkurrencen på det indre marked for elektricitet under hensyntagen til de nationale og regionale 

markeders særlige kendetegn. Dette indebærer indførelsen af en kompensationsordning for 

grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede principper for 

transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af ledig kapacitet på 

samkøringslinjerne mellem de nationale transmissionssystemer  

 

b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt 

forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse 

regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.” 

 

51. Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for 

transmissionssystemoperatører for elektricitet (››ENTSO for elektricitet‹‹) til 

sikring af, at elektricitetstransmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes 

mulighed for elektricitetshandel og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i 

Fællesskabet, jf. art. 5 og præamblen (nr. 7). 

52. Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 

(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt fastsætter 

retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, bl.a. 

vedrørende handel med el. 

53. ENTSO for elektricitet skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne 

bør være i tråd med de overordnede retningslinjer (»framework guidelines«), som 

efter deres beskaffenhed er ikke-bindende, og som er opstillet af Agenturet for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt ”ACER”), 

jf. præamblen (nr. 6). De overordnede retningslinjer skal angå områder, som 

Kommissionen i henhold til art. 6(1) skal angive på en prioritetsliste. Herefter sker 

udarbejdelsen af netregler efter proceduren i art. 6. Endelig følger det af art. 6(9) 

at: 

”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede 

retningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for Kommissionen og kan henstille, at de 
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vedtages inden for et rimeligt tidsrum. Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den 

årsagerne hertil.” 

 

54. I forbindelse med vedtagelse af CACM (Kommissionens forordning (EU) 

2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 

og håndtering af kapacitetsbegrænsninger) har Kommissionen ikke fulgt ACER’s 

indstilling om vedtagelse, da Kommissionen fandt, at udkastet til netreglen ikke 

var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i form af en netregel. 

55. CACM er derfor vedtaget som en retningslinje (”guideline”) med hjemmel i 

forordningens art. 18(3)(b) og art. 18(5). 

”3. I retningslinjer, der medfører det minimum af harmonisering, som er nødvendigt for at nå 

denne forordnings mål, fastsættes endvidere, hvor der er relevant: 

[…] 

b) nærmere regler for handel med elektricitet 

[…] 

5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de punkter, der er anført i stk. […] 3 i denne 

artikel.” 

 

56. I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og 

retningslinjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor 

retsakten inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlemslandene. 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222 AF 24. JULI 2015 OM FASTSÆTTELSE AF 

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF 

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER (CACM) 

 

57. Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget Kommissionens forordning 

(EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Forordningen er som 

nævnt ikke en netregel, men retningslinje. Det ændrer dog ikke ved, at der er tale 

om en forordning, som gælder umiddelbart og er bindende i medlemslandene. 

58. Af præamblen (nr. 3) fremgår det, at forordningen fastsætter harmoniserede 

minimumsregler, i sidste ende med tanke på en fælles day-ahead- og intraday- 

kobling, med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og moderne 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der fremmer handel 

med elektricitet i Unionen og en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øger 

konkurrenceevnen, til gavn for forbrugerne. 

59. Endvidere fremgår det af præamblen (nr. 4), at for at kunne indføre fælles day-

ahead- og intraday- kobling, er det nødvendigt, at 

transmissionssystemoperatørerne (TSO’erne) koordinerer beregningen af den 

tilgængelige kapacitet. Den tilgængelige grænseoverskridende kapacitet bør være 

et af nøgledataene til brug ved den videre beregningsproces, i hvilken alle købsbud 

og salgsbud i Unionen matches på grundlag af den tilgængelige 

grænseoverskridende kapacitet på optimal økonomisk vis. Købsbud og salgsbud 

indsendes til elektricitetsbørser, der står for matchningen.  
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60. Med henblik på reglerne for handel med elektricitet i forordningen er det 

derfor nødvendigt at fastsætte en institutionel ramme for elektricitetsbørser. 

Forordningen fastsætter således fælles krav til udnævnelsen af udpegede 

elektricitetsmarkedsoperatører (NEMO’er), og til deres opgaver, som skal fremme 

opfyldelsen af målene for forordningen (EF) 714/2009 og gøre det muligt for den 

fælles day-ahead- og intraday- kobling at tage behørigt højde for det indre marked, 

jf. i det hele præamblen (nr. 19). 

61. »udpeget elektricitetsmarkedsoperatør« er nærmere defineret i forordningens 

art. 2(1)(23) som: 

”23) »udpeget elektricitetsmarkedsoperatør«, også kaldet »NEMO« (nominated electricity market 

operator):en enhed, der af den kompetente myndighed er blevet udpeget til at udføre opgaver i 

forbindelse med den fælles day-ahead- eller intraday-kobling” 

 

62. Udpegelsen af NEMO’er sker i henhold til art. 4 samt art. 9(8)(a), hvor det 

som udgangspunkt er de regulerende myndigheder i hver medlemsstat, der 

fungerer som den udpegende myndighed. Udpegelsen sker i første omgang for en 

4-årig periode. Art. 4 har følgende ordlyd: 

”1. En medlemsstat med netforbindelse til et budområde i en anden medlemsstat sikrer, at der 

senest fire måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse udpeges en eller flere NEMO'er til at 

gennemføre den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling. […]. 

2. Hver berørt medlemsstat sikrer, at der udpeges mindst én NEMO i hvert budområde i 

medlemsstaten. NEMO'er udpeges i første omgang for en periode på fire år. Medmindre artikel 5, 

stk. 1, finder anvendelse, accepterer medlemsstaterne ansøgninger om udpegelse mindst én 

gang årligt.  

3. Medmindre andet er fastsat af medlemsstaterne, fungerer de regulerende myndigheder som 

udpegende myndighed og er ansvarlige for udpegelse, [og] overvågning af overholdelsen af 

udpegelseskriterierne […].  

[…] 

10. Den udpegende myndighed giver agenturet meddelelse om udpegelsen af NEMO’er […].” 

 

63. Art. 9(8)(a) har følgende ordlyd: 

”8. Følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes individuelt af hver regulerende eller anden 

kompetent myndighed i de berørte medlemsstater: a) hvor det er relevant, udpegelsen af […] 

NEMO'er, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 4, stk. 8, og artikel 4, stk. 9” 

 

64. I forbindelse med udpegningen af NEMO’er bør enhver form for 

diskrimination mellem ansøgerne undgås, jf. art. 4(4). 

65. En ansøger udpeges kun som NEMO, hvis denne opfylder alle de i art. 6(1) 

oplistede krav: 

”a) ansøgeren har eller kontraherer passende ressourcer til en fælles, koordineret drift af den 

fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling, som opfylder alle krav, herunder krav til de 

nødvendige ressourcer til at udføre NEMO'ers opgaver, finansielle midler, den nødvendige 

informationsteknologi, teknisk infrastruktur og operationelle procedurer, eller ansøgeren kan 

dokumentere, at denne kan stille disse ressourcer til rådighed inden for en rimelig 

forberedelsesperiode, inden de i artikel 7 omhandlede opgaver påbegyndes  

b) ansøgeren kan sikre, at markedsdeltagerne har åben adgang til oplysninger om NEMO'ers 

opgaver, jf. artikel 7  
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c) ansøgeren er omkostningseffektiv i forbindelse med den fælles day-ahead- og intraday-kobling 

og i sine interne regnskaber fører et separat regnskab for markedskoblingsfunktionerne og andre 

aktiviteter med det formål at forhindre krydssubsidiering  

d) ansøgerens forretning i tilstrækkelig grad er adskilt fra andre markedsdeltageres forretning  

e) hvis ansøgeren tildeles et nationalt, lovbeskyttet monopol på day-ahead- og intraday-

handelsydelser i en medlemsstat, anvender ansøgeren ikke de i artikel 5, stk. 1, omtalte gebyrer 

til at finansiere sine day-ahead- og intraday-aktiviteter i andre medlemsstater end den 

medlemsstat, hvor gebyrerne er opkrævet  

f) ansøgeren kan behandle alle markedsdeltagere på en ikke-diskriminerende måde  

g) ansøgeren har indført passende markedsovervågningsordninger  

h) ansøgeren har indgået passende gennemsigtigheds- og fortrolighedsaftaler med 

markedsdeltagere og TSO'er  

i) ansøgeren kan levere de nødvendige clearing- og afviklingsydelser  

j) ansøgeren har mulighed for at indføre de kommunikationssystemer og -rutiner, der er 

nødvendige for at kunne koordinere med medlemsstaternes TSO'er. 

 

66. Ved udpegelsen skal kriterierne anvendes sådan, at konkurrencen mellem 

NEMO’er organiseres på en retfærdig og ikke-diskriminerende måde, jf. art. 6(2).  

67. NEMO’er forventes at overholde alle forpligtelser, der påhviler dem i henhold 

til og i forbindelse med forordningen. Det er nærmere fastsat i art. 7, hvilke 

opgaver der påhviler NEMO’er: 

” Artikel 7  

 

NEMO'ers opgaver 

  

1. NEMO'er fungerer som markedsoperatører på nationale eller regionale markeder med henblik 

på i samarbejde med TSO'er at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-kobling. Deres 

opgaver omfatter modtagelse af bud fra markedsdeltagerne, det overordnede ansvar for 

matchning og fordeling af bud i overensstemmelse med resultaterne af den fælles day-ahead- og 

intraday-kobling, offentliggørelse af priser samt afvikling og clearing af de kontrakter, der 

resulterer af handlerne, i henhold til de relevante deltageraftaler og regler.  

I forbindelse med den fælles day-ahead- og intraday-kobling er NEMO'er navnlig ansvarlige for: 

a) at udøve de i stk. 2 omhandlede markedskoblingsfunktioner i samarbejde med andre NEMO'er  

 

b) kollektivt at fastsætte kravene til den fælles day-ahead- og intraday-kobling samt kravene til 

markedskoblingsfunktionerne og til priskoblingsalgoritmen for så vidt angår alle spørgsmål 

vedrørende driften af elektricitetsmarkedet, jf. stk. 2 i denne artikel samt artikel 36 og 37  

 

c) at fastsætte maksimums- og minimumspriser, jf. artikel 41 og 54  

 

d) at anonymisere og formidle de indsendte budoplysninger, som er nødvendige for at kunne 

udøve de markedskoblingsfunktioner, der er omhandlet i stk. 2 i denne artikel samt artikel 40 og 

53  

 

e) at vurdere de resultater, der beregnes af markedskoblingsfunktionen, jf. stk. 2 i denne artikel, 

fordele buddene i henhold til disse resultater, validere resultaterne som endelige, hvis de anses 

for korrekte, og overtage ansvaret for dem, jf. artikel 48 og 60  

 

f) at informere markedsdeltagerne om udfaldet af deres bud, jf. artikel 48 og 60  

 

g) at fungere som central modpart for clearing og afvikling af den udveksling af energi, der 

resulterer af den fælles day- ahead- og intraday-kobling, jf. artikel 68, stk. 3  

 

h) i fællesskab med de relevante NEMO'er og TSO'er at fastlægge backupprocedurer for den 

nationale eller regionale markedsdrift, jf. artikel 36, stk. 3, hvis der ikke er resultater til rådighed 

fra markedskoblingsfunktionen, jf. artikel 39, stk. 2, under hensyntagen til de i artikel 44 fastsatte 

alternative procedurer  

 



ENERGITILSYNET | UDPEGNING AF NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR 

 

Side 12/39 

i) i fællesskab at levere omkostningsprognoser og omkostningsoplysninger for den fælles day-

ahead- og intraday- kobling til de kompetente regulerende myndigheder og TSO'er for de 

områder, hvor NEMO'ernes udgifter til oprettelse, ændring og drift af den fælles day-ahead- og 

intraday-kobling skal dækkes af de berørte TSO'ers bidrag, jf. artikel 75-77 og artikel 80  

 

j) i givet fald i henhold til artikel 45 og 57 at koordinere med TSO'erne med henblik på at 

fastlægge ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde, og gennemføre 

den fælles day-ahead- og/eller intraday- kobling i overensstemmelse med disse godkendte 

ordninger.  

 

2. NEMO'erne udøver markedskoblingsfunktionerne i samarbejde med andre NEMO'er. Disse 

funktioner omfatter:  

 

a) udvikling og vedligeholdelse af de algoritmer, systemer og procedurer, der anvendes i den 

fælles day-ahead- og intraday-kobling, jf. artikel 36 og 51  

 

b) behandling af inputdata om overførselskapacitet og allokeringsbegrænsninger, som leveres af 

de ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning, jf. artikel 46 og 58  

 

c) drift af priskoblingsalgoritmen og algoritmen for kontinuerlig handel, jf. artikel 48 og 60  

 

d) validering og fremsendelse af resultaterne af den fælles day-ahead- og intraday-kobling til 

NEMO'erne, jf. artikel 48 og 60.  

[…]” 

 

68. Hvis en udpeget NEMO ikke længere opfylder kriterierne, jf. art. 6 og ikke er i 

stand til at træffe foranstaltninger, så kriterierne igen opfyldes, skal den udpegende 

myndighed sikre, at udpegelsen tilbagekaldes, jf. art. 4(8), samt give meddelelse til 

ACER om tilbagekaldelsen, jf. art. 4(10). 

69. Endelig er det i art. 82(1) bestemt, at NEMO’er overvåges af de regulerende 

myndigheder: 

”1. Den eller de enheder, der udøver markedskoblingsfunktionerne, overvåges af de regulerende 

myndigheder eller andre relevante myndigheder i det område, hvor de er etableret. Andre 

regulerende myndigheder eller andre relevante myndigheder samt agenturet bidrager til 

overvågningen, hvor det er passende. De regulerende myndigheder eller de relevante 

myndigheder, der primært har ansvaret for at overvåge en NEMO og 

markedskoblingsfunktionerne samarbejder fuldt ud med og giver andre regulerende myndigheder 

og agenturet adgang til oplysninger med henblik på at sikre behørig overvågning af den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling, jf. artikel 38 i direktiv 2009/72/EF.” 

BEGRUNDELSE 

70. De kriterier, som vurderingen af NPS’ ansøgning skal foretages efter, er fast-

lagt i CACM, artikel 6. Der findes ikke på nuværende tidspunkt fortolkningsbidrag 

til, hvad der nærmere skal indgå i eller lægges vægt på ved bedømmelsen af de 

enkelte kriterier i form af en vejledning eller lignende. 

71. Det fremgår alene af CACM, artikel 6 (2), at udpegelseskriterierne skal anven-

des sådan, at konkurrencen mellem NEMO’er organiseres på en retfærdig og ikke-

diskriminerende måde. 
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72. Det bemærkes i den forbindelse, at det på nuværende tidspunkt kun er den 

britiske regulator, Ofgem, der har offentliggjort en beslutning om udpegning af 

NEMO.
2
 Ofgem har modtaget ansøgninger fra APX og NPS, og begge ansøgere 

vurderes at leve op til udpegningskriterierne. Ofgem har offentliggjort selve den 

påtænkte beslutning om at udpege ansøgerne, men ikke vurderingen af de enkelte 

kriterier. 

73. SET har forstået kriterierne sådan, at hver ansøger skal undergives en indivi-

duel og konkret bedømmelse af sine evner og ressourcer til at udføre NEMO-

opgaverne. SET finder således ikke, at der er grundlag for at fastsætte konkrete 

krav (grænseværdier) som afgørende for opfyldelsen af udpegningskriterierne.   

74. Udpegningen har ikke karakter af en myndighedsgodkendelse af NPS’ virk-

somhed som operatør af en elektricitetsbørs. Udpegningen indebærer alene en 

vurdering af NPS’ egnethed i forhold til udførelse af de opgaver, som er pålagt en 

NEMO i medfør af CACM.  

75. Da det i medfør af CACM påhviler Energitilsynet at overvåge, hvorvidt NPS 

løbende lever op til udpegningskriterierne, vil SET bede om oplysninger eller re-

degørelser fra NPS til brug for vurderingen heraf, når SET finder konkret anled-

ning hertil. Derudover finder SET, at det bør påhvile NPS at orientere SET, hvis 

der sker ændringer i de forhold, som indgår i vurderingen. 

76. SET’s vurdering af NPS’ ansøgning vil følge rækkefølgen af de enkelte krite-

rier, som selskabet skal bedømmes efter, jf. CACM artikel 6. 

 ARTIKEL 6 (1) (A): 

”ansøgeren har eller kontraherer passende ressourcer til en fælles, koordineret drift af den fælles 

day-ahead- og/eller intraday-kobling, som opfylder alle krav, herunder krav til de nødvendige res-

sourcer til at udføre NEMO'ers opgaver, finansielle midler, den nødvendige informationsteknologi, 

teknisk infrastruktur og operationelle procedurer, eller ansøgeren kan dokumentere, at denne kan 

stille disse ressourcer til rådighed inden for en rimelig forberedelsesperiode, inden de i artikel 7 

omhandlede opgaver påbegyndes.” 

 

77. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravene i CACM artikel 

6(1)(a), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 At selskabet er i en økonomisk situation, som er forsvarlig til udførelse af de 

aktiviteter og håndtering af de risici, som er forbundet med drift af en effektiv, 

pålidelig og stabil markedskobling 

 At selskabet råder over nødvendig informationsteknologi, herunder bruger-

platforme og grænseflader, teknisk infrastruktur og de nødvendige bered-

skabsplaner til drift af en effektiv, pålidelig og stabil markedskobling 

 At selskabet har driftsmæssige procedurer, herunder kontrakter med markeds-

deltagere, børser og TSO’er samt beredskabsplaner, som er nødvendige for at 

 
2 ”Consultation on draft decisions on applications to be designated a Nominated Electricity Market Operator in 

GB” offentliggjort den 16. juli 2014.  
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udføre NEMO-opgaverne. Ansøgere må dokumentere, at de har til hensigt at 

indgå i drift- og kontraktmæssige ordninger, som muliggør at mere end én 

NEMO kan udføre markedskoblingen, jf. CACM artikel 45 og 57. 

ANSØGERENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SITUATION           

78. Det fremgår af den seneste årsrapport (bilag 3), at selskabet i 2014 havde en 

omsætning på 301,5 mio. NOK og et resultat før skat på 67,9 mio. NOK. Både 

omsætning og resultat er øget sammenlignet med de foregående år, da selskabet i 

2012 og 2013 havde en omsætning på henholdsvis 185,6 mio. NOK og 230,2 mio. 

NOK, mens selskabets resultat før skat i 2012 og 2013 var på henholdsvis 40 mio. 

NOK og 44,9 mio. NOK
3
.    

79. Der er i årsrapporten for 2014 anført en egenkapital på 237,1 mio. NOK pr. 31. 

december 2014. Selskabet har øget egenkapitalen, som pr. 31. december 2012 

udgjorde 182,4 mio. NOK.
4
 Det fremgår endvidere af årsrapporten, at selskabet pr. 

31. december 2014 ikke har udestående lån ydet til koncernforbundne selskaber. 

80. NPS er i henhold til norsk lovgivning meddelt koncession til at drive markeds-

plads for handel med elektrisk energi til fysisk levering.  Koncessionen udstedes af 

NVE. Den gældende koncession er udstedt den 18. december 2014 og er gældende 

for perioden 1. januar – 31. december 2015 (bilag 10a og 10b). 

81. Koncessionen indeholder krav om, at NPS har en ansvarlig kapital, som er 

forsvarlig i forhold til den virksomhed, som selskabet udøver. Selskabet skal vur-

dere den nødvendige ansvarlige kapital og rapportere til NVE ved starten af kon-

cessionsperioden. Herudover skal selskabet løbende vurdere den ansvarlige kapital 

i forhold til markedet og selskabets organisation og virksomhed. Det er et krav, at 

mindst halvdelen af den ansvarlige kapital udgøres af indskud i eller ubetingede 

trækningsrettigheder i kreditinstitution.    

82. NPS har i ansøgningen oplyst følgende om selskabets metodevalg og vurde-

ring af nødvendig ansvarlig kapital: 

[Fortrolige oplysninger udeladt] 

 

83. NPS anfører i ansøgningen, at NPS anser det samlede beregnede behov for 

egenkapital på i alt ca. 137 mio. NOK for et rimeligt og konservativt niveau. 

84.  [Fortrolige oplysninger udeladt] 

85. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

 
3 Årsrapport 2012 og 2013 er offentlig tilgængelige på NPS’ hjemmeside www.nordpoolspot.com 

4 Nord Pool Spot Annual Report 2012. 
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86.  [Fortrolige oplysninger udeladt] 

87. Det fremgår af den norske Beregningsforskriften, som bl.a. gælder for banker, 

at den ansvarlige kapital består af kernekapital og tillægskapital. Kernekapitalen 

består af egenkapital (ren kernekapital) og anden godkendt kernekapital. I den rene 

kernekapital indgår bl.a. indbetalt ordinær aktiekapital, overkursfond og akkumu-

leret overskud med fradrag af påregnelige skatte- og udbyttebetalinger.
 5
   

88. NPS’ egenkapital er i selskabets årsrapport som nævnt opgjort til 237,1 mio. 

NOK pr. 31. december 2014. Egenkapitalen består af aktiekapital (53,6 mio. 

NOK), overkursfond (51,3 mio. NOK) og overført overskud (132,2 mio. NOK). 

Forpligtelser til skatte- og udbyttebetalinger er opgjort til henholdsvis 18 mio. 

NOK og 24,6 mio. NOK.  

89. [Fortrolige oplysninger udeladt]. Den egenkapital, som fremgår af NPS’ regn-

skab, består af poster, som anses for kernekapital i forhold til finansielle virksom-

heder. Dette underbygger efter SET’s opfattelse, at NPS’ egenkapital kan sam-

menlignes med det beregnede behov for ansvarlig kapital.  

90. Det bemærkes herudover, at NPS har hensat ca. 5 mio. NOK til pensionsfor-

pligtelser, og at det fremgår af redegørelsen for regnskabsprincipper, at hensættel-

sen er beregnet i overensstemmelse med norske regnskabsstandarder. Der er ikke 

foretaget andre hensættelser.  

91. NPS anfører i ansøgningen, at selskabets likviditet er robust. Selskabet henvi-

ser til, at handler afvikles således, at der afregnes med køber en bankdag efter 

handelstidspunktet, mens der afregnes med sælger to bankdage efter handelstids-

punktet. Dermed har selskabet likviditet fra afregningen med køber til rådighed, 

inden der afregnes med sælger.  

92. Kreditrisikoen forbundet med handelsafviklingen afdækkes ved krav om sik-

kerhedsstillelse, som i de nordiske, baltiske og tyske markeder skal udgøre mindst 

30.000 EUR eller et beløb svarende til værdien af en uges handler for den pågæl-

dende handelsdeltager.  På det britiske marked er kravene til sikkerhedsstillelse 

baseret på en mere individuel risikobedømmelse af det enkelte medlem. Generelt 

gælder det, at sikkerheder og garantier alene accepteres fra banker med en vis 

minimum rating hos internationale kreditvurderingsbureauer, og at højst 25 % af 

den samlede sikkerhed kan stilles af samme bank.  

93. Det fremgår af årsrapporten, at risikoen for tab på udeståender med medlem-

mer og finansielle aftaleparter vurderes som lav. Risikoen imødegås ved anvendel-

se af risikovurderinger samt krav om løbende overvågning og rapportering. For så 

vidt angår finansielle foretagender anvendes eksterne kreditvurderinger til over-

 
5 Forskrift nr. 435 af 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og 

verdipapirforetak §§ 13 og 14. 
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vågning af soliditet. NPS har ikke lidt tab på udeståender med deltagere på marke-

der opereret af NPS i 2012-2014.      

94. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

95. Selskabets årsrapporter for 2012-2014 har blanke revisorpåtegninger. 

96. SET har gennemgået NPS’ årsregnskab for 2014 og sammenholdt enkelte cen-

trale poster med årsregnskaberne for henholdsvis 2012 og 2013. Herudover har 

SET gennemgået den dokumentation, som NPS har fremsendt med hovedvægt på 

de forhold, som er gennemgået oven for, og som SET vurderer som de væsentlig-

ste. SET har ikke foretaget en nærmere gennemgang af den norske lovgivning, 

som der henvises til i ansøgningen. SET har foretaget en overordnet gennemgang 

af selskabets aftaler om kreditfaciliteter med henblik på at verificere oplysningerne 

i ansøgningen. SET har derimod ikke foretaget en nærmere gennemgang af aftale-

vilkårene, ligesom SET ikke har foretaget en nærmere vurdering af de krav om 

sikkerhedsstillelse, som NPS stiller til sine medlemmer.   

97. Det er SET’s vurdering, at der ikke er oplysninger, der indikerer, at NPS’ ikke 

har de økonomiske og finansielle ressourcer til at varetage opgaverne forbundet 

med drift af markedskoblingen. SET lægger herved vægt på, at selskabet har 

driftsoverskud og en sund likviditetsmæssig situation bedømt ud fra oplysningerne 

om den afregningsmæssige håndtering af handelsaktiviteterne. SET lægger endvi-

dere vægt på, at NPS ikke har haft behov for at trække på sine kredit- og garantifa-

ciliteter. 

98. Herudover lægger SET vægt på, at den koncession, som selskabet har efter 

norsk lovgivning, indeholder krav om, at selskabet løbende vurderer behovet for 

ansvarlig kapital, at denne vurdering skal rapporteres til NVE.  

99. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

100. SET lægger vægt på, at egenkapitalen pr. 31. december 2014 var ca. 237 mio. 

NOK, og at egenkapitalen dermed var betydeligt større end det beregnede behov 

for ansvarlig kapital på 137 mio. NOK.       

101. SET vurderer endvidere, at oplysningerne om NPS’ risikoafdækning i forbin-

delse med afvikling af handler ikke giver anledning til at rejse tvivl om, hvorvidt 

selskabet håndterer den daglige risiko i forbindelse med handelsvirksomheden 

betryggende.   

102. Det indgår endvidere i vurderingen, at koncessionen udstedt af NVE indehol-

der krav om, at NPS informerer NVE, før selskabet etablerer eller deltager i virk-

somhed, som ikke er omfattet af koncessionen. Denne information skal omfatte de 

økonomiske forpligtelser, som selskabet påtager sig, og en risikovurdering af virk-

somheden. NVE kan stille krav om, at virksomhed, som ikke er koncessionsplig-

tig, udskilles til selvstændige datterselskaber. 
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ANSØGERENS INFORMATIONSTEKNOLOGI OG TEKNISKE INFRASTRUKTUR  

DAY-AHEAD- MARKEDET 

103. NPS har siden 2000 drevet et day-ahead-marked i det nordiske område og 

senere udvidet sit markedsområde til de baltiske lande samt overførselsforbindel-

sen til Polen. 

104. Siden 2011 har NPS deltaget i en markedskobling mellem NPS-markedet og 

den centraleuropæiske markedskobling (CWE kobling). Denne markedskobling er 

fra 2014 blevet ændret til MRC-koblingen, som strækker sig over endnu flere lan-

de og markeder. 

105. NPS har dermed udført markedskoblingsfunktionen i samarbejde med andre 

markedsoperatører (elbørser) for day-ahead-markedet. Den nuværende MRC- 

kobling anses generelt for at svare til den fremtidlige markedskobling, som be-

skrevet i CACM. MRC-koblingen skal udvides over alle medlemslande, for at 

opnå det indre marked i hele EU. 

106. NPS udfører dermed allerede i dag markedskoblingsfunktionen for day-

ahead-markedet i samarbejde med andre markedsoperatører, som beskrevet i 

CACM artikel 7(2). I fælleskab har de udviklet en algoritme, systemer og procedu-

rer, der anvendes i den fælles day-ahead- kobling, som svarer til opgaverne be-

skrevet i artikel 7(2)(a).  

107. NPS dokumenterer i bilag 17-24 hvilke relevante IT systemer, der er i drift, 

og hvordan deres ejerskab er.  

108. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

109. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

110. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

111. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

112. NPS har udviklet interne retningslinjer for tests af nye softwareversio-

ner/opgraderinger, risikostyring, monitorering af IT-systemer og rapportering af 

systemperformance. 

113. NPS har oprettet en risk committee, som vurderer hændelser eller risici, som 

kan være en trussel for NPS.  Eksempler kan være risici for NPS’s drift, IT syste-

mer, den finansielle situation eller andet. Komiteen består af én repræsentant fra 

hver relevant afdeling i NPS. Alle hændelser / risici bliver indberettet til komiteen, 

og der oprettes en sag. Sagen bliver først lukket når den relevante afdeling bekræf-

ter, at afhjælpende tiltag er implementeret. Sagen kan også forelægges ledelsen, 

hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning 
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114. NPS har indsendt en oversigt over deres forskellige IT systemers oppetid, 

altså tiden hvor systemerne var tilgængelige. Oversigten er vist i Figur 2. NPS 

angiver, at alt nedetid har været forbundet med varslede opgraderinger eller andre 

forbedringer og dermed forbundet nystart af de forskellige systemer. NPS rappor-

terer, at der ikke har været tidspunkter med ikke-planlagt nedetid. 

FIGUR 2: [FORTROLIGE OPLYSNINGER UDELADT] 

 

115. Det er SET’s vurdering, at der ikke er oplysninger, der indikerer, at NPS ikke 

har den nødvendige informationsteknologi og IT-infrastruktur til udførelse af 

NEMO-opgaver.  

116. SET lægger vægt på NPS’ mangeårige erfaring med drift af day-ahead-

markedet og deltagelse i markedskobling. 

117. NPS har udførligt dokumenteret, hvilken informationsteknologi og IT-

infrastruktur de råder over for at gennemføre NEMO opgaver i forhold til day-

ahead-markedskobling.  

118. SET har ikke foretaget en vurdering af systemernes tekniske robusthed og 

funktionalitet, men alene vurderet om NPS råder over systemer til håndtering af 

markedskoblingsfunktioner. 

INTRADAY- MARKEDET 

119.  NPS har erfaring med drift af et intraday-marked, som selskabet har drevet 

siden 1999. Siden 2004 har (Øst)Danmark også været en del af dette marked. I dag 

er NPS aktiv på intraday-markeder i 11 lande. I de fire nordiske og tre baltiske 

lande samt Tyskland driver NPS intraday-markedet. I Holland og Belgien er NPS 

service provider for APX/Belpex med NPS’ eget IT-system ELBAS. NPS driver 

derudover intraday-marked i UK.  

120. NPS’ interne retningslinjer for tests af nye softwareversioner/opgraderinger, 

risikostyring, monitorering af IT-systemer og rapportering af systemperformance 

gælder også for deres intraday- relaterede systemer. 

121. NPS benytter de samme tre datacentre, som er beskrevet ovenfor, til drift af 

intraday-markedet. De har dermed de samme beredskabsplaner for IT-

infrastrukturen. 

122. NPS har lang erfaring med drift af et multinationalt intraday-marked. NPS 

har udviklet og ejer selv ELBAS, som er et IT-system til driften af det intraday- 

marked, som dækker flest budområder i Europa. NPS har i deres ansøgning til 

SET dokumenteret beredskabsplaner og interne retningslinjer på tværs af begge 

markeder.  
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123. Det er SET’s vurdering, at der ikke er oplysninger der indikerer, at NPS ikke 

har den nødvendige informationsteknologi og IT-infrastruktur til udførelse af 

NEMO-opgaver i forhold til intraday-markedet. 

124.  SET har ikke foretaget en vurdering af systemernes tekniske robusthed og 

funktionalitet, men alene vurderet om NPS råder over systemer til håndtering af 

markedskoblingsfunktioner. 

OPERATIONELLE PROCEDURER 

DAY-AHEAD- MARKEDET 

125. NPS har med andre markedsoperatører og TSO’ere indgået en række aftaler 

for at systematisere de operationelle procedurer, der er forbundet med driften af 

markedskoblingen.  

126. NPS har indgået europæiske rammeaftaler med alle deltagende børser og 

TSO’er omkring samarbejde og daglig drift af markedskoblingen. De relevante 

dokumenter er MRC Day-Ahead Operational Agreements (DAOA) (bilag 48) og 

PCR Co-operation agreement (bilag 49). 

127. PCR aftalen vedrører principperne for samarbejde mellem børserne under 

udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af den fælles markedskoblingsalgo-

ritme, samt ejerskabet af algoritmen og andre fælles aktiver. 

128. MRC-aftalen vedrører principper og forpligtelser for samarbejde mellem de 

relevante elbørser og TSO’er under driften af MRC-markedskoblingen. 

129. Derudover er mange konkrete operationelle procedurer lagt fast i lokale afta-

ler. NPS har indgået den nordiske DAOA. Dokumentet definerer fælles procedurer 

og deling af omkostninger mellem NPS og ejerne af overførselsforbindelser i 

NPS’ markedsområde for day-ahead-markedet.  

130. Figur 2 viser en oversigt over de relevante aftaler, som beskriver operationel-

le procedurer. 

 



ENERGITILSYNET | UDPEGNING AF NOMINATED ELECTRICITY MARKET OPERATOR 

 

Side 20/39 

FIGUR 2: OVERSIGT OVER NPS’ AFTALER OM OPERATIONELLE PROCE-

DURER

 

Kilde: Nord Pool Spot AS’ ansøgning 

131. For overførselsforbindelser mellem et NPS budområde og et ikke-NPS bud-

område har NPS indgået kabelspecifikke aftaler, som dækker over nødvendige 

operationelle procedurer på det relevante kabel.  

132. NPS har derudover indgået aftaler om shipping, clearing og afregning med de 

forskellige kabelejere. De relevante kabelspecifikke aftaler er vedlagt i bilag 29-

34. 

133. På forbindelsen mellem DK1 og Tyskland er EPEX Spot den ansvarlige børs, 

som står for clearing, shipping og afregning, og som har de nødvendige aftaler 

med de relevante TSO’er. 

134. I forhold til beredskabsplaner dokumenterer NPS deres interne beredskabs-

planer i bilag 25. Disse dækker over forskellige krisesituationer som omfatter 

blandt andet fejl i IT-infrastruktur eller IT-software, virusangreb, sabotage, ilde-

brand, bombetrussel, ekstreme vejrsituationer, mv.  

135. NPS og de øvrige MRC parter har en udførlig beskrivelse af nød- og backup-

procedurer, der træder i kraft, hvis den almindelige markedskobling ikke leverer 

resultater. Bilag 27 beskriver procedurer ved nødsituationer i NPS’ markedsområ-

det. Bilag 33a-33d beskriver nødprocedurer for kapaciteten mellem DK2 og Tysk-

land.  
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136. Det følger af punkt 11.8 i den nordiske DAOA, at andre NEMO’er og TSO’er 

kan tiltræde som parter i aftalen under en fælles beslutning herom blandt de nuvæ-

rende aftaleparter. Dermed kan nye NEMO’er blive integreret i de operationelle 

procedurer af day-ahead-markedskoblingen. 

137.  Ligeledes tillader MRC DAOA aftalen, at nye NEMO’er og TSO’er kan 

være en del af aftalen, jf. artikel 13. 

138. NPS oplyser, at alle fornødne rutiner, der er nødvendige for at udføre day-

ahead-markedskoblingen, indgår i de ovennævnte aftaler. 

139. SET vurderer, at NPS opfylder kravet til de nødvendige operationelle proce-

durer til udførelse af NEMO-opgaver. SET lægger vægt på NPS’ mangeårige erfa-

ring med drift af day-ahead-markedet og deltagelse i MRC-markedskobling. 

140. SET lægger vægt på, at drift af markedskobling forudsætter indgåelse af afta-

ler med mange aktører, og at NPS har dokumenteret, at selskabet har indgået alle 

relevante aftaler. 

141. Endvidere lægger SET vægt på, at nye NEMO’er og/eller TSO’er kan blive 

aftaleparter i den nordiske DAOA og MRC DAOA. 

INTRADAY- MARKEDET 

142. For intraday-markedskobling findes der endnu ikke en aftale om operationel-

le procedurer mellem relevante TSO’er og NEMO’er, tilsvarende til MRC DAOA 

eller den nordiske DAOA.  

143. NPS har indgået aftaler med de nordiske TSO’er, som beskriver de operatio-

nelle procedurer, som er nødvendige til drift af grænseoverskridende intraday-

handel. Aftalerne kan findes på NPS hjemmeside
6
. 

144. Der findes endnu ingen multiregional markedskobling for intraday-markedet. 

NPS har erfaring med drift af et grænseoverskridende intraday-marked på det nor-

diske og baltiske samt tyske marked. Derudover deltager NPS i XBID (cross-

border intraday) projektet, som er ved at udvikle den fælleseuropæiske model, 

software og procedurer til intraday-markedskobling. 

145. NPS’ interne beredskabsplaner (bilag 25), som vedrører forskellige krisesitu-

ationer som blandt andet fejl i IT-infrastruktur eller IT-software, virusangreb, sa-

botage, ildebrand, bombetrussel, ekstreme vejrsituationer, mv., gælder også for 

selskabets drift af intraday-markedet. 

 
6 https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/tso/agreement_nps-tso-data-publication-

agreement-20070808135816.pdf 

https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/tso/agreement-appendix_nps-tso-data-

publication-agreement-20070808135816_appendix-1_final-9-january-2009-_2.pdf 

 

https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/tso/agreement_nps-tso-data-publication-agreement-20070808135816.pdf
https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/tso/agreement_nps-tso-data-publication-agreement-20070808135816.pdf
https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/tso/agreement-appendix_nps-tso-data-publication-agreement-20070808135816_appendix-1_final-9-january-2009-_2.pdf
https://www.nordpoolspot.com/globalassets/download-center/tso/agreement-appendix_nps-tso-data-publication-agreement-20070808135816_appendix-1_final-9-january-2009-_2.pdf
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146. En fælleseuropæisk intraday- markedskobling, svarende til den som er godt 

på vej på day-ahead- markedet, er stadig kun i udviklingsfasen. Dette betyder, at 

ingen af elbørserne eller andre aktører har udviklet fælles operationelle procedurer 

for driften af denne markedskobling. 

147. NPS driver dog et avanceret intraday-marked i flere budområder.  

148. På den baggrund vurderer SET, at NPS har de nødvendige ressourcer til ud-

vikling af de operationelle procedurer for en fælles intraday- markedskobling, 

indenfor en rimelig forberedelsesperiode.  

 ARTIKEL 6 (1) (B) 

”ansøgeren kan sikre, at markedsdeltagerne har åben adgang til oplysninger om NEMO’ers op-

gaver, jf. artikel 7.” 

 

149. Til brug for vurderingen af om ansøgere opfylder kravet i CACM artikel 

6(1)(b) har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 At markedsdeltagere har åben adgang til arrangementer, metoder, processer 

og data, som skal offentliggøres i henhold til CACM forordningen. 

 

150. SET forstår begrebet ”markedsdeltager” som det er formuleret i REMIT-

forordningens
7
 artikel 2(1)(7): enhver person, herunder transmissionssystemopera-

tør, som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordrer, på et eller 

flere engrosenergimarkeder.” På det nordiske day-ahead- og intraday-marked ind-

går TSO’er ikke i transaktioner, herunder afgiver handelsordre. 

151. NEMO’ers opgaver ifølge CACM forordningens artikel 7 omfatter offentlig-

gørelse af priser samt fastsættelse af maksimum- og minimumspriser i henhold til 

artikel 41 og 54, at anonymisere og formidle indsendte budoplysninger, kollektivt 

at fastsætte kravene til den fælles day-ahead- og intraday-kobling samt kravene til 

markedskoblingsfunktionerne og til priskoblingsalgoritmen og at informere mar-

kedsdeltagerne om udfaldet af deres bud. Listen er ikke udtømmende. 

152. Vilkår, betingelser og metoder, der skal udarbejdes i medfør af artikel 9, skal 

offentliggøres. 

153. Endvidere skal NEMO’er offentliggøre en meddelelse rettet til markedsdelta-

gerne i tilfælde, hvor en ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning ikke 

er i stand til at fremsende overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne til 

NEMO’erne, jf. artikel 46(2) og artikel 58(3). 

154. Ligeledes skal NEMO’erne offentliggøre en meddelelse om alternative pro-

cedurer, der muligvis iværksættes, hvis NEMO’erne ikke er i stand til at fremsen-

 
7 Europaparlamentets og Rådets forordning  (EU) 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergi-

markederne (REMIT) 
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de priskoblingsalgoritmens resultater i overensstemmelse med artikel 37(1)(a), jf. 

artikel 50(2). 

155. Endelig er det pålagt NEMO’erne i henhold til artikel 62 at offentliggøre 

”over for relevante markedsdeltagere straks efter matchning som minimum status 

for effektuering af handlerne og prisen pr. handel genereret af algoritmen for kon-

tinuerlig handel […]. Herudover skal hver NEMO sikre, ”at oplysningerne om de 

samlede handlede mængder og priser gøres offentligt tilgængelige i et let tilgæn-

geligt format […].” 

156. Herudover følger det af den koncession, der er udstedt til NPS i medfør af 

norsk lovgivning, at koncessionshaveren skal sikre alle markedsdeltagere upartisk 

og effektiv adgang til information, som er vigtig for prisdannelsen, jf. punkt 2. 

157. På nuværende tidspunkt har markedsdeltagere hos NPS, efter en vellykket 

udførsel og matchning af en ordre, adgang til en række informationer, herunder 

køb og salg, bruger-/forhandler-ID, portefølje mv. 

158. Derudover er samme data tilgængelige på NPS’ FTP-server
8
, som der er ad-

gang til for NPS’ medlemmer og for ikke-medlemmer mod et mindre gebyr. 

159. Endvidere er alle historiske data for day-ahead- og intraday-markederne of-

fentlige på NPS’ hjemmeside www.nordpoolspot.com. 

160. For så vidt angår nye opgaver som følge af CACM, forpligter NPS’ sig til at 

gøre information tilgængelig i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i forordnin-

gen. Ved usædvanlige hændelser vil al information, som CACM forpligter NPS at 

gøre tilgængelig, blive gjort tilgængelig på enten deres hjemmeside eller deres 

FTP- server i henhold til de arrangementer, der er beskrevet under artikel 

6(1)(a)(d). 

161. SET vurderer samlet set, at NPS kan efterkomme kravet om at sikre sine 

markedsdeltagere åben adgang til information om NEMO’ernes opgaver, som 

fastlagt i CACM. Der er intet i NPS’ ansøgning, der giver anledning til at antage, 

at NPS ikke har til hensigt eller ikke har de rette midler til at sikre opfyldelse af 

dette kriterie. SET lægger i vurderingen endvidere vægt på, at NPS som koncessi-

onshaver er underlagt norsk lovgivning og tilsyn til at sikre markedsdeltagerne 

upartisk og effektiv adgang til information, som er vigtig for prisdannelsen. 

162. For så vidt angår NPS’ forpligtelser om at offentliggøre information i hen-

hold til CACM er det et led i SET’s løbende tilsynsforpligtelse at påse, at disse 

informationer offentliggøres (rettidigt). 

 ARTIKEL 6(1)(C): 

 
8 FTP-server: ”Fire Transfer Protocol” er en klient-server-protokol, som er et værktøj til at overføre filer fra NPS 

til markedsdeltageren 
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”ansøgeren er omkostningseffektiv i forbindelse med den fælles day-ahead- og intraday-kobling 

og i sine interne regnskaber fører et separat regnskab for markedskoblingsfunktionerne og andre 

aktiviteter med det formål at forhindre krydssubsidiering.” 

 

163. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravene i CACM art. 

6(1)(c), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 At de har separate konti for MCO aktiviteterne og andre aktiviteter, og 

 At ansøgere kan rapportere en klar opdeling af alle deres omkostninger 

 

164. I sin ansøgning til SET har NPS redegjort for, at NPS driver et stabilt og ef-

fektivt fysisk marked for single day-ahead-og intraday-handel. NPS angiver, at de 

har effektive systemkonfigurationer og processer, og NPS arbejder kontinuerligt 

på at blive mere effektive ved at igangsætte projekter til forbedring af systemerne 

på tværs af deres handels- og clearingsplatforme. 

165. Derudover er NPS part i The Nordic Day Ahead Operations Agreement 

(”DAOA”). Aftalen er indgået mellem NPS på den ene side og de nordiske 

TSO’er på den anden.  

166. DAOA er udarbejdet til at give overordnede kontraktmæssige rammer for de 

markedsdeltagere, der er ansvarlige for eller på anden måde involveret i 

PCR/MRC-koblingsrelaterede aktiviteter i den nordiske/baltiske region. DAOA 

regulerer NPS’ forpligtelser i forhold til kapacitetstildeling og håndtering af kapa-

citetsbegrænsninger. 

167. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

168. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

169. I tillæg hertil følger af den koncession, som er udstedt til NPS i henhold til 

norsk lovgivning, at NPS’ indtægter ved organisering og drift af handelsplatfor-

mene skal dække NPS’ omkostninger og give et rimeligt afkast ved en effektiv 

drift, som NPS skal kunne dokumentere. 

170. NVE fører løbende tilsyn med NPS, herunder påser, at NPS drives effektivt, 

jf. Energilovforskriftens
9
 § 9-2. 

171. For så vidt angår NPS’ interne regnskaber, er det bestemt i punkt 5.1 i NPS’ 

koncession, at NPS’ indtægter og udgifter skal kontoføres og adskilles korrekt 

imellem de forskellige aktiviteter, som koncessionen dækker. Efter anmodning 

skal NPS oplyse NVE om informationer, der relaterer sig til priskoblingsaktivite-

terne. 

 
9 Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. nr. 959 af 7. 

december 1990.  
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172. NPS har i sin ansøgning til SET beskrevet, hvilket system NPS anvender, og 

hvorledes dette anvendes, så der føres et separat internt regnskab for MCO aktivi-

teterne og andre aktiviteter. 

173. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

174. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

175. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

176. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

177. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

178. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

179. Det er NPS’ opfattelse, at det ovenfor beskrevne system er gennemsigtigt og 

bidrager til at undgå krydssubsidiering. 

180. SET finder ud fra det oplyste at kunne lægge til grund, at NPS drives om-

kostningseffektivt i forbindelse med den fælles day-ahead- og intraday-kobling 

under hensyntagen til, at NPS er pålagt forpligtelser om effektiv drift i henhold til 

DAOA og NPS’ koncession, samt at den norske regulator fører tilsyn hermed. 

181. SET bemærker i den forbindelse, at en nærmere vurdering af NPS’ effektivi-

tet vil kræve en sammenligning med lignende virksomheder, som SET ikke har 

mulighed for at foretage. Det er i øvrigt ikke SET’s opfattelse, at kriteriet lægger 

op til, at en sådan sammenligning skal indgå i vurderingen. 

182. Endvidere vurderer SET, at NPS har dokumenteret, at der føres separat regn-

skab for markedskoblingsfunktionerne og andre aktiviteter. Der lægges her vægt 

på det i bilag 35 og 36 medsendte materiale, hvoraf fremgår, at NPS opdeler ind-

tægter og omkostninger efter både projektnumre og arbejdskoder. Bilagene er 

ifølge SET’s vurdering ligeledes et udtryk for, at NPS har en klar opdeling af alle 

sine omkostninger. 

183. SET er enig i NPS’ opfattelse af, at det beskrevne system er gennemsigtigt og 

bidrager til at undgå krydssubsidiering.  

184. Det indgår endvidere i SET’s vurdering, at NPS i henhold til sin koncession 

skal føre interne regnskaber, der separerer MCO aktiviteter og andre aktiviteter, 

samt at NPS skal fremlægge dokumentation herfor til NVE på NVE’s anmodning. 

 ARTIKEL 6(1)(D): 

”ansøgerens forretning i tilstrækkelig grad er adskilt fra andre markedsdeltageres forretning.” 
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185. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravet i CACM artikel 

6(1)(d), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 En tilstrækkelig forretningsadskillelse med en klar beskrivelse af ansøgerens 

virksomhedsstruktur 

 Information om virksomhedens ejerforhold og ejerskab over andre elbørser 

eller markedsdeltagere 

 

186. SET har bedt NPS fremsende yderligere materiale til dokumentation for op-

fyldelse af dette kriterium ud over det i ansøgningen medsendte. SET har særligt 

anmodet om at få tilsendt materiale vedrørende transfer pricing, dvs. prisfastsæt-

telse ved Nord Pool Spot Groups koncerninterne aftaler samt oplysninger om le-

delsesorganerne og deres eventuelle funktioner på tværs i koncernen. Materialet 

udgør nyt bilag 52 til ansøgningen. 

187. Som det fremgår af sagsfremstillingen er NPS moderselskab i Nord Pool Spot 

Group, der herunder har fuldt ejerskab over datterselskaberne Nord Pool Spot AB, 

Nord Pool Finland Oy, Nord Pool Consulting AS and GB Day-Ahead Pooling 

Company AS. 

188. Datterselskaberne er ikke markedsdeltagere i forhold til NPS, jf. definitionen 

af ”markedsdeltagere” i punkt 150. 

189. I overensstemmelse med norsk lov om aktieselskaber (aksjeloven nr. 44 af 

13. juni 1997) er bestyrelserne for de enkelte selskaber sammensat således, at den 

både har den overordnede ledelsesopgave samt en rådgivende funktion i relation til 

virksomhedens aktiviteter og udøvende ledere. Det er kun fysiske personer – mod-

sat juridiske personer – der kan udpeges som bestyrelsesmedlemmer. I bestyrelsen 

sidder to medarbejdervalgte medlemmer. 

190. NPS er som nævnt ejet af de nordiske og baltiske TSO’er. Det er fastsat i 

selskabets vedtægter, at aktier i NPS alene kan ejes af netselskaber med systeman-

svar (TSO’er). 

191. Ledelsesorganerne i NPS består af bestyrelsen og direktionen. I NPS’ besty-

relse sidder én formand og 7 medlemmer, hvoraf to er medarbejdervalgte med-

lemmer.  

192. Som formand sidder Torger Lien, Chief Executive Officer i SN Power A/S. 

SN Power A/S er en kommerciel investor og udvikler af vandkraftprojekter i 

”emerging markets”. Selskabet investerer i projekter i Asien, Latinamerika og 

Afrika. SN Power A/S er ejet af Statkraft og Norfund med henholdsvis 60/40. 

Statkraft er ejet af den norske stat, og er Norges største energiproducent. 

193. Derudover består bestyrelsen af fem medlemmer fra de nordiske og baltiske 

TSO’ere; Søren Dupont Kristensen, Vice President Electricity Market hos Energi-

net.dk (danske TSO), Ulla Sandborgh, Senior Vice President Commercial De-
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partment hos Svenska kraftnät (svenske TSO), Kristin Munthe, Senior Vice Presi-

dent hos Statnett SF (norske TSO), Juha Kekkonen, Executive Vice President hos 

Fingrid Oyj (finske TSO) og Peep Soone, Financial Manager hos Elering A/S 

(estiske TSO).  

194. Medarbejderne hos NPS har underskrevet selskabets etiske retningslinjer som 

et bilag til deres ansættelseskontrakt. Retningslinjerne pålægger alle medarbejdere 

at leve op til selskabets standarder om ” due diligence, honesty and impartiality”
10

.    

195. Selv om NPS’ helejede datterselskaber ikke omfattes af definitionen ”mar-

kedsdeltagere”, som defineret i REMIT-forordningen, bør det nævnes, at NPS har 

foranstaltninger i forhold til at undgå sammenblanding af interesser mellem NPS 

og datterselskaberne. For så vidt angår de helejede datterselskaber oplyser NPS, at 

alle selskaberne er oprettet i henhold til national lovgivning i det land, hvor sel-

skabet er beliggende. Selskabernes individuelle uafhængige struktur følger direkte 

af selskabsreguleringen i de enkelte lande, og hvert selskab er oprettet som et selv-

stændigt aktieselskab. Det overordnede princip i aktieselskabslovene, som selska-

berne er oprettet under, bevirker, at aktionærerne ikke må give direkte instruktio-

ner til ledelsen eller administrationen af selskabet, men alene kan udøve sin ledel-

sesfunktion på det enkelte selskabs generalforsamling. 

196. Derudover følger det af aktieselskabslovene, at bestyrelsen for hvert datter-

selskab er udpeget på generalforsamlingen, men at bestyrelsesmedlemmet skal 

være uafhængigt. 

197. NPS oplyser, at på nuværende tidspunkt er bestyrelsesmedlemmer for hvert 

datterselskab ansat i NPS, men at udpegelsen er personlig, og at det er bestyrel-

sesmedlemmets opgave at promovere det selskabs interesser, som medlemmet 

sidder i bestyrelsen for, og ikke andre interesser, som måtte følge af nomineringen 

som bestyrelsesmedlem eller som ansat i et andet selskab. Hvert bestyrelsesmed-

lem hæfter for sine egne handlinger eller undladelser, og kan ikke bruge organisa-

tionsstrukturen eller sin arbejdsgivers ønsker som sit forsvar. Det betyder, at hvert 

medlem skal behandle selskabet som et ”stand-alone”-selskab uden at tage hensyn 

til mulige organisationsinteresser. 

198. Tillige må et bestyrelsesmedlem ikke følge en beslutning eller lignende fra 

generalforsamlingen, hvis beslutningen strider mod lov eller selskabets vedtægter 

eller hvis det vil give en aktionær en urimelig fordel på bekostning af selskabet. 

199. De ovenfornævnte forhold følger enten direkte eller indirekte af national lov-

givning i det land, selskabet er etableret, f.eks.: 

 DEN NORSKE AKTIESELSKABSLOV (1997/44)  

“§ 6-28. Abuse of position in the company etc.  

 

 
10 Jf. Nordpoolspot.com. 
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(1) Members of the board of directors and others who represent the company pursuant to §§ 6-30 

through 6-32 may not adopt any measure which may tend to give certain shareholders or others 

an unreasonable benefit at the expense of other shareholders or the company.  

 

(2) The directors and general manager may not comply with any resolution by the general meet-

ing or another company body if the resolution is contrary to law or the company’s articles of asso-

ciation. “ 

 

 DEN FINSKE AKTIESELSKABSLOV (624/2006) 

“Chapter 1 — Main principles of company operations and application of this Act  

Section 8 - Duty of the management  

The management of the company shall act with due care and promote the interests of the com-

pany.”  

 

200. Det fremgår endvidere af kapitel 6, afsnit 1: 

“The Board of Directors or a Member of the Board of Directors shall not comply with a decision of 

the General Meeting, the Supervisory Board or the Board of Directors where it is invalid owing to 

being contrary to this Act or the Articles of Association.”  

 

 

201. For så vidt angår Nord Pool Spot Groups koncerninterne aftaler opereres der 

med ”arm’s lenght”- princippet i overensstemmelse med norsk lovgivning, herun-

der aksjeloven § 3-9: 

§ 3-9. Konserninterne transaksjoner 

 

(1) Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessi-

ge vilkår og prinsipper. Vesentlige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig. 

 

(2) Kostnader, tap, inntekter og gevinster som ikke kan henføres til noe bestemt konsernselskap, 

skal fordeles mellom konsernselskapene slik god forretningsskikk tilsier. 

 

(3) Utdeling av utbytte og konsernbidrag fra et konsernselskap til morselskapet og andre selska-

per i konsernet skal i et enkelt regnskapsår samlet ikke overstige grensen etter § 8-1. 

 

202. NPS har indgået serviceaftaler med sine datterselskaber, som blandt andet 

omfatter: 

 Serviceaftale mellem NPS og Nord Pool Consulting dateret 31. oktober 2014 

vedrørende ydelser leveret af NPS til Nord Pool Consulting (kontorer, byg-

ninger, IT-support, bogføring og fakturering med videre) 

 Serviceaftale mellem NPS og Nord Pool Spot AB dateret 1. januar 2008 ved-

rørende ydelser leveret af Nord Pool Spot AB og fakturering af disse ydelser 

 

203. Da Nord Pool Spot AB ikke har andre aktiviteter end de ydelser, som det 

leverer til NPS, dækker NPS fuldt ud omkostningerne for Nord Pool Spot AB på 

følgende måde: 

 NPS betaler de budgetterede omkostninger for Nord Pool Spot AB med tillæg 

af 8 %. 

 

204. Skulle Nord Pool Spot AB modtage indtægter fra eksterne kilder, skal dette 

beløb fratrækkes i det beløb, der faktureres NPS.  
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205. Nord Pool Finland Oy fakturerer et årligt beløb til NPS for de IT-relaterede 

services som Nord Pool Finland Oy afholder i sin egenskab som IT-

underleverandør til NPS. Der tillægges 8 % til beløbet. 

206. Tillægget på 8 %, er fastsat efter rådføring med NPS’ eksterne revisorer som 

en avance, der afspejler tilsvarende handler på armslængde-vilkår, dvs. handel 

mellem ikke-koncernforbundne parter. 

207. På baggrund af ovenstående er det SET’s vurdering, at der i Nord Pool Spot 

Group er en tilstrækkelig forretningsadskillelse. 

208. Flertallet af NPS’ bestyrelse er ledelsesmedlemmer fra TSO’er, der har ejer-

andele i NPS. TSO’ernes deltagelse i markedet er meget begrænset, og udøvelsen 

af deres funktioner som systemansvarlige er desuden underlagt tilsyn. Endvidere 

er det selskab, som bestyrelsesformanden Torger Lien er direktør i, ikke et produk-

tionsselskab, og selskabet opererer i det hele taget ikke på det europæiske marked. 

På baggrund af ovenstående er det SET’s vurdering, at der på ledelsesniveau i 

NPS ikke er risiko for en sammenblanding af interesser med andre markedsdelta-

geres forretning. 

209. SET bemærker, at bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelserne for datterselska-

berne alle er ansatte i moderselskabet NPS. Det er dog SET’s vurdering, at NPS 

værner mod ”conflict of interests”, ved at ethvert bestyrelsesmedlem hæfter per-

sonligt, og ikke må bruge organisationsinteresser eller arbejdsgiverens ønsker som 

forsvar. SET lægger i øvrigt vægt på, at datterselskaberne ikke er virksomheder, 

som deltager i elmarkedet. 

210. Derudover lægger SET vægt på, at koncerninterne aftaler indgås i overens-

stemmelse med norsk lovgivning under norsk tilsyn. I forlængelse heraf lægger 

SET vægt på, at de serviceaftaler, som NPS har indgået med datterselskaberne, 

ikke overfører værdier fra NPS til datterselskaberne på urimelige vilkår.  

 ARTIKEL 6(1)(E): 

” Hvis ansøgeren tildeles et nationalt, lovbeskyttet monopol på day-ahead- og intraday-

handelsydelser i en medlemsstat, anvender ansøgeren ikke de i artikel 5, stk. 1, omtalte gebyrer 

til at finansiere sine day-ahead- og intraday-aktiviteter i andre medlemsstater end den medlems-

stat, hvor gebyrerne er opkrævet.” 

 

211. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravet i CACM art. 

6(1)(e), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 adskilte konti for aktiviteter udøvet som nationalt monopol i en hvilken som 

helst medlemsstat for at imødegå risikoen for krydssubsidiering. 

 

212. NPS er ikke tillagt monopolstilling, hverken i Danmark, Norge eller nogle 

andre lande.  
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213. Den koncession, som NPS har modtaget fra NVE til at organisere og drive en 

markedsplatform for handel med energi, har ikke karakter af en eneretsbevilling. 

214. Kriteriet, jf. art. 6(1)(e) er derfor ikke relevant ved vurderingen af NPS’ an-

søgning om udpegning som NEMO, og vil derfor ikke være genstand for yderlige-

re behandling. 

 ARTIKEL 6 (1) (F) 

”ansøgeren kan behandle alle markedsdeltagere på en ikke-diskriminerende måde” 

 

215. Til brug for vurderingen af om ansøgere opfylder kravene i CACM artikel 

6(1)(f), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 Processer for markedsdeltagernes adgang til og brug af ansøgerens tjenester 

 Interne processer, der skal sikre, at operationelle aftaler, kontrakter og andre 

tjenester for markedsdeltagere er ikke-diskriminerende. 

 

216. SET forstår begrebet ”markedsdeltager” som det er formuleret i REMIT-

forordningens
11

 artikel 2(1)(7): enhver person, herunder transmissionssystemope-

ratør, som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordrer, på et eller 

flere engrosenergimarkeder.” På det nordiske day-ahead- og intraday-marked ind-

går TSO’er ikke i transaktioner, herunder afgiver handelsordre. 

217. Endvidere er det SET’s opfattelse, at vurderingen skal afgrænses til markeds-

deltagere på det nordiske marked. SET vurderer, at kriteriet skal ses i lyset af, at 

der på forskellige afgrænsede markeder kan være forskellige forhold, der gør sig 

gældende, og at det således alene er på det enkelte afgrænsede marked, at mar-

kedsdeltagerne skal behandles på en ikke-diskriminerende måde under hensynta-

gen til princippet ”det lige skal behandles lige”. 

218. Helt overordnet set er NPS et selskab stiftet i henhold til norsk lovgivning, og 

har koncession til at drive markedsplatforme, jf. Energiloven
12

 og Energilovfor-

skriften. 

219. Det følger af Energilovforskriftens § 4-8, at en koncessionshaver skal optræ-

de neutralt og ikke-diskriminerende, herunder sikre aktørerne neutral og effektiv 

tilgang til information, som har betydning for prisdannelsen.  

220. NPS er således pålagt at optræde ikke-diskriminerende i henhold til norsk 

lovgivning, samt i overensstemmelse med NPS’ koncession punkt 2, jf. bilag 10a 

(norsk version) og bilag 10b (engelsk version), hvoraf fremgår: 

 
11 Europaparlamentets og Rådets forordning  (EU) 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosener-

gimarkederne (REMIT) 

12 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. nr. 50 af 29. juni 

1990 
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”Konsesjonæren skal opptre nøytralt og ikke-diskriminerende […] / the concessionaire shall act in 

a neutral and non-discriminatory manner […]”. 

 

221. Endvidere fremgår det af NPS’ koncession, at NPS sammen med markedsdel-

tagerne skal udvikle regler samt passende procedurer for udarbejdelse af kontrak-

ter med markedsdeltagerne. Regler og procedurer skal udvikles med henblik på at 

undgå enhver form for diskrimination mod enhver af markedsdeltagerne. 

222. Tillige følger det af punkt 3.4 i koncessionen, at ”garantier, som stilles for å 

handle på markeder organisert av konsesjonæren skal fastsettes slik at det ikke 

diskrimineres mellom deltagere, utover en rimelig vurdering av oppgjørsrisikoen 

for deltagernes transaksjoner på markedsplassen.” 

223. Ligeledes skal NPS i henhold til koncessionens punkt 7.2 informere NVE 

uden ugrundet ophold om eventuelle overvejelser, som NPS gør sig om at udeluk-

ke nogle markedsdeltagere fra handel via NPS. 

224. NVE er tilsynsmyndighed i forhold til NPS’ koncession i henhold til Ener-

gilovforskriftens § 9-2. 

225. For at handle på et af NPS’ markeder i det nordisk/baltisk område, dvs. day-

ahead – eller intraday-markedet, skal en markedsdeltager registrere sig som med-

lem af NPS. Dette gøres gennem en ansøgningsproces, som er nærmere beskrevet 

på NPS’ hjemmeside www.nordpoolspot.com.  Et potentielt medlem skal angive 

informationer om virksomheden, herunder men ikke begrænset til navn, seneste 

årsrapport og registreringsnummer samt hvilke markeder virksomheden ønsker at 

handle på. Efter modtagelsen af disse informationer fremsender NPS en handelsaf-

tale til det potentielle medlem, hvor udkast til aftale forefindes på NPS’ hjemme-

side. 

226. Ved ansøgning om medlemskab skal et potentielt medlem ud over ovenstå-

ende oprette en bankkonto for afregning og sikkerhedsstillelse i en bank, som er 

godkendt af NPS, samt deponere en minimumssikkerhedsstillelse. 

227. NPS’ efterlevelse af kravet om ikke-diskrimination sikres dels ved at potenti-

elle medlemmer skal leve op til en række objektive kriterier, der dokumenterer 

ansøgerens finansielle levedygtighed og evnen til på en kompetent måde at deltage 

i handlen, og dels ved at potentielle medlemmer underskriver NPS’ standard vilkår 

og betingelser benævnt under samlebetegnelsen ”Nord Pool Rulebook”. 

228. Handel på NPS’ markedsplatforme er således styret og reguleret gennem et 

sæt af privatretlige aftaler, som gælder for alle parter, der er involveret i handel og 

relaterede aktiviteter hos NPS. 

229. Derudover adresserer NPS kravet om ikke-diskrimination ved at kategorisere 

medlemmerne i om de er såkaldte ”clients” eller ”participants”. Dette gøres ud fra 

en betragtning om, at det er forskellige typer af virksomheder, der handler på NPS. 

”Participants” er oftest virksomheder, der har som hovederhverv at produce-

re/distribuere og dermed sælge/købe el. Derimod er ”clients” virksomhe-
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der/organisationer, hvis hovederhverv er anden aktivitet end at produce-

re/distribuere el, men hvor de har et højt forbrug af el grundet deres hovederhverv, 

og ofte handler uden om de almindelige led i kæden fra producent til forbruger for 

at få den billigste el. Disse virksomheder kunne beskæftige sig med industrivirk-

somhed, hospitalsydelser, jernbane m.v. 

230. NPS har oplyst, at de har fastsat deres medlemsgruppe og deres gebyrsystem 

med henblik på, at gøre deres platform åben over for begge typer af aktører, som 

alt andet lige har den effekt, at der bliver mere konkurrence på NPS’ markeder, 

som smitter af på systemprisen. 

231. Da ”clients” ikke har som hovederhverv at handle med el, er antagelsen, at 

disse aktører som udgangspunkt vil handle bilateralt. Med NPS’ adgang til at have 

en ”client representative” kan ”clients” handle på NPS’ markeder via en aktør, 

som har den fornødne information og kendskab til disse markeder. NPS har over 

for SET bekræftet, at det er forbundet med yderligere omkostninger at administre-

re og operere med denne ordning, hvorfor NPS opkræver et gebyr både for ”client 

representative” (15,000 EUR) og ”client” (1,500 EUR), hvilket dermed gør det lidt 

dyrere at være med på denne ordning end ”participants”-ordningen. 

232. Medlemmerne betaler et medlemskab, der baserer sig på både et variabelt og 

årligt medlemsgebyr (I nedenstående tabel blot benævnt ”fees”). (Beregning af) 

medlemsgebyr er offentliggjort på NPS’ hjemmeside: 
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233. Markedsdeltagere, der ikke handler så meget (small participants), kan vælge, 

at deltage i elspot-markedet mod betaling af et fast gebyr beregnet ud fra den 

handlede mængde (0.13 EUR/MWh). Disse medlemmer skal således ikke betale 

det årlige faste gebyr på 15,000 EUR. Tillige kan en markedsdeltager vælge alene 

at handle på elbas-markedet, hvilket koster et gebyr på 10.000 EUR årligt mod et 

gebyr på 15.000 EUR årligt hvis der handles på både elspot- og elbas-markedet. 

234. Overordnet set er det SET’s opfattelse, at der ved gennemgang af NPS’ an-

søgning ikke har været anledning til at rejse tvivl om, at NPS behandler sine mar-

kedsdeltagere på en ikke-diskriminerende måde. 

235. Det er SET’s vurdering, at NPS har de fornødne foranstaltninger til at be-

handle sine markedsdeltagere på en ikke-diskriminerende måde ved at sikre, at 

potentielle medlemmer er underlagt en åben og gennemsigtig proces for at blive 

optaget som medlemmer. Endvidere at markedsdeltagerne sikres en åben og gen-

nemsigtig proces til at handle via NPS’ platforme. 

236. I vurderingen lægger SET vægt på, at NPS’ kategorier hverken medfører 

særlige fordele eller ulemper for medlemmerne, og adgangen til optagelse er ens 

bortset fra forskelle, som er sagligt begrundet i de forhold, der gør sig gældende, 

alt efter om man handler på egne eller andres vegne.   

237. SET vurderer, at kategoriseringen af ”client representative” inklusive ”client” 

eller ”participant” alene sker ud fra operationelle hensyn, herunder øget admini-

stration, som ikke kan anses for at være udtryk for diskrimination. Det er samtidig 

SET’s vurdering, at ordningen – som NPS også selv vurderer – medvirker til at 

åbne markedet for flere deltagere. 

238. I SET’s vurdering lægges der endvidere vægt på, at NPS allerede er underlagt 

et krav om at drive virksomheden på en ikke-diskriminerende måde under tilsyn af 

NVE, jf. NPS’ koncession og norsk lovgivning. Herudover tillægges det vægt, at 

NPS skal informere NVE om eventuelle overvejelser om at udelukke nogle mar-

kedsdeltagere fra at handle via NPS. NVE fører således tilsyn med, at NPS ikke 

udelukker markedsdeltagere på baggrund af diskrimination.  

 ARTIKEL 6 (1)(G): 

”ansøgeren har indført passende markedsovervågningsordninger.” 

 

239. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravet i CACM artikel 

6(1)(g), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 At selskabet har overvågningsprocedurer samt relevant uddannede medarbej-

dere til at identificere og rapportere potentielle hændelser i overensstemmelse 

med kravene i Europaparlamentets og Rådets forordning  (EU) 1227/2011 om 

integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT).  
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240. NPS er i medfør af REMIT artikel 15 forpligtet til straks at underrette den 

nationale regulerende myndighed, hvis der opstår en begrundet mistanke om, at en 

transaktion er i strid med forbuddene i REMIT mod insiderhandel og markedsma-

nipulation. Derudover er NPS forpligtet til at opretholde effektive ordninger og 

procedurer til at identificere overtrædelser. 

241. NPS har en markedsovervågningsafdeling, og selskabet har oplyst, at denne 

afdeling er en selvstændig enhed, som er adskilt fra resten af organisationen og 

underlagt strenge fortrolighedskrav. Der er fire medarbejdere i afdelingen, hvoraf 

tre er fuldtidsbeskæftiget med markedsovervågningsopgaver. 

242. Markedsaktører, som deltager i handlen på Nord Pool Spot, er underlagt de 

forpligtelser, som følger af REMIT. De Market Conduct Rules (bilag 39), der ud-

gør en del af aftalen mellem NPS og deres medlemmer, indeholder derfor et vilkår 

om, at medlemmerne er forpligtet til at leve op til gældende ret (REMIT). 

243. Forud for ikrafttrædelsen af REMIT var markedsaktørerne underlagt de 

samme forpligtelser i medfør af Market Conduct Rules, og NPS har siden 2001 

haft en markedsovervågningsafdeling.  

244. NPS har i marts 2014 tiltrådt et Multilateral Memorandum of Understanding 

mellem de nordiske og baltiske regulatorer og Nord Pool Spot om samarbejde og 

koordination af markedsovervågning, informationsdeling og efterforsk-

ning/håndhævelse af REMIT (bilag 40). Følgende fremgår bl.a. heraf:  

”…NPS shall notify the relevant NRA if NPS reasonably suspects that a transaction might breach 

Article 3 and Article 5. NPS decides on a case-by-case basis if there are reasonable grounds for 

suspicion concerning a transaction. Examples of possible reasonable suspicion are set in Acer’s 

Guidance…. 

 
The NRAs and NPS agree that the existing surveillance department of NPS is an effective in-

strument to identify possible market abuse, and that the work of the surveillance department 

should at all times be supported and developed according to market needs and regulatory re-

quirements… 

 
Notifications by NPS to the competent NRA of any suspected breach of REMIT shall include in-

formation on all relevant circumstances regarding the suspected breach.” 

 

245. Det er i dokumentet specificeret, hvilke oplysninger en indberetning fra NPS 

til regulator skal indeholde, herunder grundene til, at NPS har mistanke om et brud 

på REMIT. 

246. NPS har oplyst, at markedsovervågningsafdelingen overvåger handelsaktivi-

teten på de markeder, som selskabet opererer på. Det daglige overvågningsarbejde 

foregår efter faste rutiner, hvori der indgår et ”reasonability check” bestående i, at 

dagens handlede mængder og priser sammenlignes med den foregående dags 

handlede mængder og priser. Hvis der er større afvigelser, vil de automatisk blive 

fremhævet. 
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247. Derudover foretages der en automatisk kontrol af Urgent Market Messages 

(UMM), som er et system, hvor markedsaktører kan offentliggøre markedsrelevant 

intern viden. Kontrollen består i at sammenholde den viden, som er blevet offent-

liggjort, med handelsaktiviteten med henblik på at afdække, om der kan være fore-

taget transaktioner i strid med forbuddet om insiderhandel.         

248. Markedsovervågningsafdelingen foretager endvidere dagligt en analyse af 

priser og mængder, hvor prisændringer følges, og hvor usædvanlige priser identi-

ficeres, hvorefter det undersøges, om prissætningen kan forklares i offentligt til-

gængelig information. 

249. Usædvanlige aktiviteter i enkelte porteføljer kan give anledning til nærmere 

undersøgelser, og endelig foretager afdelingen hver måned en mere tilbundsgåen-

de undersøgelse af to udvalgte fokusområder med henblik på løbende forbedring 

af markedsovervågningen. 

250. Nord Pool Spot rapporterer mulige overtrædelser af REMIT til den relevante 

regulator via en Notification Platform etableret af ACER. Siden juli 2014 har NPS 

rapporteret tre mulige overtrædelser til SET. 

251. Samlet vurderer SET, at Nord Pool Spot har indført passende markedsover-

vågningsforanstaltninger. SET lægger herved vægt på, at Nord Pool Spot har en 

markedsovervågningsafdeling med etablerede rutiner, som må anses for egnede til 

at opdage brud på REMIT. Det indgår i vurderingen, at Nord Pool Spot har tiltrådt 

ovennævnte Memorandum of Understanding med henblik på at leve op til selska-

bets forpligtelser efter REMIT, og at de nordiske og baltiske regulatorer i den for-

bindelse har erklæret sig enig i, at Nord Pool Spots procedurer til markedsover-

vågning er et effektivt instrument til at identificere muligt markedsmisbrug.   

 ARTIKEL 6 (1)(H): 

”ansøgeren har indgået passende gennemsigtigheds- og fortrolighedsaftaler med markedsdelta-

gere og TSO’er.” 

 

252. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravet i CACM artikel 

6(1)(h), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 At selskabet har passende gennemsigtigheds- og fortrolighedsaftaler med 

markedsdeltagere og TSO’er inklusive beskrivelse af relevante processer til at 

bedømme, hvilke gennemsigtigheds- og fortrolighedsaftaler, der er behov for. 

 

253. NPS har indgået DAOA med de nordiske TSO’er (bilag 28). [Fortrolige op-

lysninger udeladt] 

254. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

255. For så vidt angår fortrolighed i forhold til markedsdeltagere, er dette reguleret 

i de aftaler, som markedsaktører skal indgå med NPS.  
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256. Det fremgår af den Client Agreement, som NPS anvender (bilag 44), at NPS 

skal sikre, at ingen andre får adgang til oplysninger om den enkelte markedsdelta-

ger, som NPS får kendskab til i forbindelse med afviklingen af handlen. NPS er 

derudover forpligtet til ikke at anvende oplysningerne til andre formål end afvik-

lingen af handlen og hermed forbundne aktiviteter.  

257. Både markedsdeltageren og NPS kan dog videregive fortrolige oplysninger i 

det omfang, hvor dette kræves i medfør af loven, en retsafgørelse eller af en myn-

dighed. 

258. Client Agreement henviser til Trading Rules – General Terms (bilag 39), som 

giver NPS ret til at bruge alle oplysninger om den enkelte markedsdeltager, herun-

der videregive oplysningerne, så længe det sker på en måde, hvorpå den enkelte 

markedsdeltager ikke kan identificeres. 

259. Derudover kan NPS videregive oplysninger til offentlige myndigheder og 

TSO’er i det omfang dette kræves efter lovgivningen, og i det omfang dette følger 

af NPS’ Market Conduct Rules. 

260. Det følger af REMIT artikel 8 og 15, at NPS er forpligtet til at videregive 

oplysninger om transaktioner dels til ACER i forbindelse med løbende dataind-

samling og dels til nationale regulerende myndigheder, når NPS har en begrundet 

mistanke om markedsmisbrug i strid med REMIT. 

261. SET vurderer, at NPS har indgået aftaler med TSO’er og markedsdeltagere, 

som sikrer, at henholdsvis NPS’, TSO’ernes og markedsdeltagernes rimelige be-

hov for fortrolighed respekteres.  SET vurderer derudover, at aftalerne er udtryk 

for en rimelig balance mellem hensynet til hemmeligholdelse af fortrolige oplys-

ninger og hensynet til transparens omkring handelsafviklingen på markedet. 

262. SET lægger herved vægt på, at aftalerne indeholder en klar fortrolighedsfor-

pligtelse, samtidig med at det er angivet præcist, under hvilke betingelser videre-

givelse kan ske. I den forbindelse lægger SET vægt på, at det fremgår klart, at krav 

til videregivelse, som følger af lovgivningen altid skal respekteres. Dette kan ek-

sempelvis være relevant i forhold til den markedsovervågning, som varetages af de 

regulerende myndigheder, og herunder navnlig de overvågningsbeføjelser, som de 

regulerende myndigheder har i medfør af REMIT.  

263. Derudover lægger SET vægt på, at NPS efter aftalerne med markedsdeltager-

ne har ret til at offentliggøre oplysninger, som er nødvendige for den løbende of-

fentliggørelse af handelsdata, så længe dette sker i en form, hvorved den enkelte 

handelsdeltager ikke kan identificeres.  

 ARTIKEL 6(1)(I): 

”ansøgeren kan levere de nødvendige clearing- og afviklingsydelser” 
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264. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravet i CACM artikel 

6(1)(i), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 Passende kapital og finansiel sikkerhed sammen med procedurer til at sikre 

tilfredsstillende garantier for de mellemværender, der er forbundet med clea-

ring og afvikling af elhandel i day-ahead- og/eller intraday-kobling 

 Tekniske, operationelle og kontraktmæssige aftaler til at cleare og afvikle 

elhandel i day-ahead- og/eller intraday-kobling. I særdeleshed skal ansøgere 

demonstrere, at de har eller agter at indgå i operationelle og kontraktmæssige 

aftaler som tillader mere end én NEMO at operere day-ahead- og/eller intra-

day-koblingen, som påkrævet efter artikel 45 og 57 i CACM forordningen. 

 

265. For så vidt angår tilstrækkelig kapital og finansiel sikkerhed henvises til den 

vurdering, som SET har foretaget under punkt 78-102. Det fremgår heraf, at NPS i 

2014 havde en omsætning på 301,5 mio. NOK og et resultat før skat på 67,9 mio. 

NOK. Endvidere var egenkapitalen på 237,1 mio. NOK pr. 31. december 2014. 

266. Derudover er NPS under hensyntagen til den under norsk lovgivning udstedte 

koncession forpligtet til at have en ansvarlig kapital, som er forsvarlig i forhold til 

den virksomhed, som selskabet udøver. Selskabet skal i denne forbindelse blandt 

andet løbende vurdere den ansvarlige kapital i forhold til markedet og selskabets 

organisation og virksomhed. 

267. For at sikre tilfredsstillende garantier for at cleare og afvikle en elhandel har 

NPS den procedure, at handler afvikles således, at der afregnes med køber en 

bankdag efter handelstidspunktet, mens der afregnes med sælger to bankdage efter 

handelstidspunktet. Dermed har selskabet likviditet fra afregningen med køber til 

rådighed, inden der afregnes med sælger. 

268. NPS stiller endvidere krav om sikkerhedsstillelse, som for de nordiske, balti-

ske og tyske markeder skal udgøre mindst 30.000 EUR. pr. handelsdeltager. 

269. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

270. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

271. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

272. I sin ansøgning til SET om udpegning som NEMO oplister NPS navnlig føl-

gende aftaler, som relevante for opfyldelse af CACM artikel 6(1)(i): 

 [Fortrolige oplysninger udeladt] 

 

273. [Fortrolige oplysninger udeladt] 

274. Det følger af CACM artikel 45 og 57, at der skal ”udarbejdes et forslag om 

tildeling af overførselskapacitet samt andre ordninger […] med henblik på at sikre, 
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at de relevante NEMO’er og samkøringslinjer leverer de nødvendige data og fi-

nansielle dækning for sådanne ordninger. Disse ordninger skal være udformet 

således, at andre TSO’er og NEMO’er har mulighed for at tilslutte sig dem.” 

275. Med henvisning til den nordiske DAOA er NPS part i en aftale, som andre 

TSO’er og NEMO’er har mulighed for at tiltræde, hvis de ønsker at blive del af 

day-ahead-priskoblingen, jf. DAOA punkt 11.8 og dermed få mulighed for at til-

slutte sig de ordninger, som CACM forudsætter, at der udarbejdes forslag om. 

276. Samlet set er det SET’s vurdering, at oplysningerne om NPS’ clearing- og 

afviklingsydelser ikke giver anledning til at rejse tvivl om, hvorvidt selskabet kan 

håndtere clearing- og afviklingsydelserne. 

277. I denne vurdering indgår de økonomiske og finansielle forhold som er be-

skrevet i 78-102. 

278. SET lægger endvidere vægt på, at NPS har indgået aftaler, som skal facilitere 

clearing- og afviklingsydelserne, og at aftalerne omfatter forhold vedrørende nød-

vendig sikkerhedsstillelse. 

279. Endelig lægger SET vægt på, at NPS er aftalepart i DAOA, som tillader mere 

end én NEMO at operere day-ahead- og/eller intraday-koblingen.  

 ARTIKEL 6(1)(J): 

”ansøgeren har mulighed for at indføre de kommunikationssystemer og –rutiner, der er nødven-

dige for at kunne koordinere med medlemsstaternes TSO’er.” 

 

280. Til brug for vurderingen af om ansøgeren opfylder kravet i CACM artikel 

6(1)(j), har SET i invitationen til at søge udpegning som NEMO i Danmark bedt 

ansøgere om at dokumentere følgende: 

 Information og teknisk udstyr og/eller aftaler om serviceniveau samt bered-

skabsplaner for at kommunikere med Energinet.dk 

 

281. Alle kommunikations- og kontraktmæssige aftaler mellem elbørser og 

TSO’er om day-ahead-markedskobling er reguleret af de aftalte PCR- og MRC- 

procedurer. Disse er beskrevet ovenfor i punkt 130. 

282. Endvidere er NPS og Energinet.dk parter i den nordiske DAOA sammen med 

de øvrige nordiske TSO’er. DAOA er nærmere beskrevet under punkt 129. Aftalen 

omfatter også procedurer i beredskabssituationer, som f.eks. hel eller delvis mar-

kedsafkobling.  

283. Med henvisning til den vurdering af de operationelle aftaler, der fremgår 

ovenfor i punkt 139-141, er det SET’s vurdering, at NPS har etableret de nødven-

dige systemer og rutiner til dataudveksling og anden koordinering med Energi-

net.dk. 
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SAMMENFATNING 

 

284. SET finder, at ansøgningen fra NPS sammen med den medsendte dokumenta-

tion og de supplerende oplysninger, som SET har modtaget, giver det tilstrækkeli-

ge grundlag for den vurdering, som den udpegende myndighed skal foretage i 

medfør af CACM. 

285. På baggrund af ovenstående gennemgang og vurdering af de enkelte kriterier 

finder SET, at NPS opfylder kriterierne for at blive udpeget som NEMO. 

286. SET finder endvidere, at udpegelseskriterierne ved vurderingen er anvendt på 

en sådan måde, at de ikke er hindrende for konkurrencen mellem NEMO’er, jf. 

bestemmelsen i CACM artikel 6, stk. 2, hvorefter udpegelseskriterierne skal an-

vendes sådan, at konkurrencen mellem NEMO’er organiseres på en retfærdig og 

ikke-diskriminerende måde.  

287. SET har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at de DAOA-aftaler, som NPS 

har indgået med TSO’er om driften af det nordisk/baltiske day-ahead-marked, og 

med TSO’er og børser i NWE-regionen om drift af day-ahead-markedskoblingen, 

giver mulighed for, at aftalen kan udvides til andre parter, jf. ovenfor punkt 13636. 

288. SET finder derfor ikke, at de aftalemæssige forhold mellem NPS, andre bør-

ser og TSO’er, som er oplyst i ansøgningen, udelukker andre børser fra at drive 

markedskobling som NEMO i de danske budområder.    

AFGØRELSE 

289. Energitilsynet træffer på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

begrundelse afgørelse om følgende: 

 Energitilsynet udpeger Nord Pool Spot AS som Nominated Electricity Market 

Operator (”NEMO”) til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-

kobling i de danske budområder, jf. artikel 4(1) og (2) i Komissionens 

forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer 

for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. 

Udpegningen gælder for en periode på 4 år fra datoen for denne afgørelse. 

 

 Det er et vilkår for udpegningen, at Nord Pool Spot AS i hele 

udpegningsperioden opfylder kriterierne. Ved ændringer i de forhold, som 

danner grundlag for udpegningen, skal Nord Pool Spot AS orientere 

Sekretariatet for Energitilsynet.  

 


