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Nord Pool viser til ovennevnte høring fra Olje- og Energidepartementet av 26. november og 

takker for mulighet til å kommentere på forslag til gjennomføring av CACM i Norge.  Fra forslaget 

er det noen forhold rundt utpeking av NEMOer og organisering av markedsplasser som vi 

ønsker at departementet klargjør:  

 

Utpeking av NEMOer i Norge 

 

I CACM artikkel 4, 1ste punkt står det følgende:  

 

‘Each Member State electrically connected to a bidding zone in another Member State shall 

ensure that one or more NEMOs are designated by four months after the entry into force of this 

Regulation to perform the single day-ahead and/or intraday coupling. For that purpose, domestic 

and non-domestic market operators may be invited to apply to be designated as a NEMO.’ 

 

Slik vi forstår forordningen vil Norske myndigheter ha en forpliktelse til å selv å gjennomføre 

utpekingsprosess og utpeke minst en NEMO i Norge. Dette uavhengig av de NEMOer som er 

utpekt i andre medlemsland og som ønsker å utvide virksomhet til Norge. 

 

Nord Pool/European Market Coupling Operator AS har markedsplasskonsesjon i Norge. Vi har 

også fått tildelt status som NEMO i flere av medlemslandene deriblant nabolandene Sverige og 

Danmark.   

 

I den foreslått nye §4-5 (Organiserte markedsplasser) i Energiloven sies ‘..Operatør som er 

utpekt i en annen stat som er part i EØS-avtalen, og som ønsker å utvide virksomheten til norske 

budområder skal melde fra til reguleringsmyndigheten innen to måneder før oppstart…’  

 

Slik §4-5 er foreslått synes det som at enhver NEMO som er utpekt i et medlemsland kan 

operere som markedsplass i Norge så lenge de melder fra til reguleringsmyndigheten to 

måneder i forkant.  

 

Det er uklart om Nord Pool/European Market Coupling Operator AS vil kunne bruke vår status 

som NEMO i andre land også for virksomhet i Norge. Eller om vi som innehavere av 
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markedsplasskonsesjon i Norge bør forberede til en søknadsprosess om å bli utpekt som NEMO 

i Norge.  

 

 

NEMO vs Organisert Markedsplass 

 

NEMO defineres i CACM som følger: ‘…means an entity designated by the competent authority 

to perform tasks related to single day-ahead or single intraday coupling’.  

 

I de foreslåtte endringene i loven og forskriften skilles det ikke mellom det å være en organisert 

markedsplass og det å bli utpekt som en NEMO. Dette kan synes litt begrensende da man burde 

kunne tenke seg at det kan finnes en organisert markedsplass som ikke opererer som NEMO – 

eller en NEMO som også organiserer et marked som ikke er del av ‘single day-ahead' (SDAC) 

eller ‘intraday coupling’ (SIDC).   

 

Slik som det finnes i flere medlemsland kan man tenke seg markedsplasser også i Norge som 

organiserer for lokal omsetning av elektrisitet innenfor budområdene i kortere eller lengre 

horisont og som dermed ikke er en del av de europeiske SDAC eller SIDC.   

 

I denne sammenheng vil det også være relevant å klargjøre om en organisert markedsplass, 

som ikke er NEMO eller der organisering av handel ikke er en del av SIDC og SDAC, kan bli 

pålagt å levere ut opplysninger til ACER og ENTSO-E om slik annen organisert handel av 

elektrisitet etter foreslått nye §10-2. 
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