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1 SAMMENDRAG AV MELDINGEN 

Siso Energi AS ( SISO ) driver kraftverkene Siso og Lakshola i Salten-regionen i Nordland. Selskapet 

eies av NTE Energi AS ( NTE ) og Østfold Energi AS ( Østfold Energi ) med 50 % hver. 

Foretakssammenslutningen innebærer at Salten Kraftsamband AS ("SKS ) overtar eierandelen til NTE 

og derved oppnår felles kontroll med Østfold Energi i SISO. 

Både SKS og SISO har aktivitet knyttet til kraftproduksjon og engrossalg av kraft i prisområde NO4. 

Østfold Energi har aktivitet på samme produktmarked i Sør-Norge, men er ikke aktiv i NO4.  

I et nordisk marked vil samlet markedsandel være svært lav. Det samme gjelder enhver annen 

markedsavgrensning som innebærer at de tre selskapene anses aktive på samme marked. Selv med 

snevrest mulig markedsavgrensning (NO4) er samlet markedsandel godt under 20 %. 

Det er ikke vertikale forbindelser mellom partene. 

Foretakssammenslutningen gir derfor ikke opphav til konkurransemessige bekymringer og det er 

ikke grunnlag for inngrep.  

2 KONTAKTINFORMASJON 

2.1 Melder 

Navn:    Salten Kraftsamband AS 

Organisasjonsnummer:   985 592 128 

Adresse:   Eliasbakken 7 

Postadresse:   Eliasbakken 7, 8200 Fauske 

Telefonnummer:   +47 90108674 

E-postadresse:   jorgen.gunnestad@sks.no  

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

    v/advokat Eivind Sæveraas og advokatfullmektig Liv Sofie H. Utvær 

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   +47 90 91 23 55 / +47 93 01 43 82 

E-postadresse:   ste@thommessen.no / liu@thommessen.no  

2.2 Øvrige involverte foretak 

2.2.1 SISO 

Navn:    SISO Energi AS 

Organisasjonsnummer:   986 530 673 

Adresse:   Valljordveien 34, 8226 Straumen 

Postadresse:   c/o Østfold Energi, Kalnesveien 5, 1712 Grålum 
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Telefonnummer:   +47 75698060 

E-postadresse:   post@sisoenergi.no 

2.2.2 Østfold Energi AS 

Navn:    Østfold Energi AS 

Organisasjonsnummer:   879 904 412 

Adresse:   Kalnesveien 5, 1712 Grålum 

Postadresse:   Kalnesveien 5, 1712 Grålum 

Telefonnummer:   69 11 25 00 

E-postadresse:   post@ostfoldenergi.no   

3 FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

3.1 Beskrivelse av foretakssammenslutningen 

Siso Energi AS («SISO») er før foretakssammenslutningen eiet med 50 % av NTE Energi AS («NTE») og 

med 50 % av Østfold Energi AS («Østfold Energi»). Foretakssammenslutningen innebærer at NTEs 

eierandel i SISO overdras til Salten Kraftsamband AS («SKS») mot at NTE får en (ikke-kontrollerende) 

eierandel i SKS. Selve foretakssammenslutningen består med andre ord i at en felleskontrollerende 

eier i SISO (NTE) erstattes med en annen (SKS). 

Overdragelsen av NTEs aksjer i SISO til SKS vil skje gjennom en ferdigforhandlet transaksjonsavtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bakgrunnen for foretakssammenslutningen 

Foretakssammenslutningen gir SKS økt disponibelt produksjonsvolum og utgjør et ledd i et ønske om 

å legge til rette for  
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4 VILKÅRENE FOR Å INNGI FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Partene har kun overlappende virksomhet på markedet for produksjon og engrossalg av elektrisk 

kraft, se pkt. 7 nedenfor. Selv med snevrest mulig geografisk markedsavgrensning er partenes 

samlede markedsandel under 20 %. Videre har partene ingen vertikalt forbundne markeder. 

Vilkårene for forenklet melding er dermed oppfylt, jf. forskrift om melding av 

foretakssammenslutninger mv. § 3 nr. 3, bokstav b og c. 

5 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME KONSERN 

5.1 SKS 

5.1.1 Konsernet 

SKS-konsernet er en betydelig kraftprodusent i Nord-Norge med produksjon av ca. 2,4 TWh vannkraft 

fra 20 heleide og tre deleide kraftverk i regionen. Dette tilsvarer forbruket til vel 110 000 husstander. 

SKS er også aktiv innenfor krafthandel (engrossalg) og kraftforvaltning. SKS har hovedkontor på 

Fauske, seks mil fra Bodø, og har ca. 85 medarbeidere. 

SKS eies av Bodø Kommune (40 %), Jämtkraft AB (23,66 %), Nordlandskraft AS (14 %), Fauske 

Kommune (13,33 %), Bodø Energi AS (6,27 %) og Bodø Pensjonskasse (2,72 %). Etter transaksjonen vil 

NTE komme inn på eiersiden med en andel på 22 % gjennom en rettet emisjon.  

SKS er ikke aktiv innenfor salg av kraft til sluttkunder, men har en eierandel på 14,48 % i Yve AS, som 

eier Polarkraft AS. Figur 1 under viser konsernstrukturen. 

Figur 1: Konsernstruktur SKS 
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Reppa5 Rødøy NO4 62,7 10 73 % 

Smibelg6 Rødøy NO4 120 33 50 % 

Storåvatn 17 Rødøy NO4 25 8 50 % 

Storåvatn 28 Rødøy NO4 72 27 50 % 

Samlet   279,7 78  

SKS Produksjon har egen avdeling for produksjonsplanlegging og salg av kraft til markedet. I tillegg 

arbeides det med å øke produksjonen i eksisterende vannkraftanlegg, samt utbygging av nye 

vannkraftprosjekter – både i egen regi og gjennom samarbeid med andre kraftselskap. 

SKS Produksjon har også eierandeler (ikke-kontrollerende) i Nordenfjeldske Energi AS (ca. 10 %) og 

Opplæringskontoret for Energifag AS (ca. 8 %). Nordenfjeldske er et selskap uten ansatte eiet av 

kraftselskaper i Nordvestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, med formål om å øke kunnskaps- og 

kompetansenivået hos eierne. Selskapet arrangerer i hovedsak faglige seminarer og 

sammenkomster.   

5.1.3 Krafthandel og relaterte tjenester 

SKS Handel AS er konsernets avdeling for kraftforvaltning og krafthandel. Datterselskapet tilbyr 

tjenester knyttet til dette både internt og eksternt. Tjenestene omfatter rådgivning, handel og 

forvaltning med kraft, El-sertifikater og opprinnelsesgarantier.  

SKS Handel tilbyr også oppgjør- og avregningstjenester mot Statnett, Nord Pool Spot, Nasdaq OMX og 

bilateralt. Dette inkluderer nett-, kommisjonær-, markeds- og produksjonsavregning. Per i dag gjør 

selskapet dette for over 20 selskaper i Nord-Norge. SKS Handel prognoserer forbruk og gjør 

oppdekning, anmelder prisavhengig produksjon og utfører handel i de kortsiktige markedene. Videre 

kontrollerer selskapet kundene sitt oppgjør mot de forskjellige markedsplassene, og leverer et samlet 

oppgjør for fysisk og finansiell handel. 

 
5 Eies av Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, som eies av SKS med 73 %.  
6 Eies av Smisto Kraft AS, som eies av SKS Produksjon AS med 50 %. 
7 Eies av Smisto Kraft AS, som eies av SKS Produksjon AS med 50 %. 
8 Eies av Smisto Kraft AS, som eies av SKS Produksjon AS med 50 %. Settes i drift våren 2023. 
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Figur 2: Kraftmarkedets organisering 

 

 

 

 

 

I et normalår produserer Norge ca. 155 TWh elektrisk energi.14 Den norske kraftforsyningen består av 

vannkraft, vindkraft, termisk kraft og noe solkraft. 

Vannkraften i Norge (1739 vannkraftverk) står for ca. 89 % av produksjonen i det norske 

kraftsystemet. Vindkraft utgjør i dag ca. 10 % av den samlede kraftproduksjonen i Norge. Solkraft er 

det fortsatt installert relativt lite av i Norge, men ulike aktører har den siste tiden vist en økende 

interesse for denne produksjonskilden. 

Termisk kraftproduksjon, også kalt varmekraft, utgjør kun ca. 1,6 % av den norske kraftproduksjonen. 

Termiske kraftverk i Norge er basert på naturgass, gass, bioenergi eller varme fra industrielle 

prosesser og avfallsforbrenning. Dette skiller seg fra kraftsystemene i Europa, der termisk 

kraftproduksjon fortsatt dominerer, og der brensel (kull og gass) er betydningsfullt i markedene. 

Tabell 8: Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 31.12.202115 

 

 
14 Kilde: https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/ 
15 Kilde: https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/  
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Vannkraftverkenes muligheter til å produsere kraft varierer med nedbørsforholdene. I år med mye 

nedbør kan det bli produsert langt mer enn det blir brukt i Norge, mens man i år med lite nedbør er 

avhengige av import fra naboland. 

Kraftmarkedet kan overordnet deles inn i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. I 

engrosmarkedet kjøpes og selges store kraftvolum. Aktører i engrosmarkedet er kraftprodusenter, 

meglere, kraftleverandører og store industrikunder. Kraftleverandører kjøper kraft for videre 

leveranse til små og mellomstore sluttbrukere, mindre næring og industri. 

I engrosmarkedet skjer prisdannelsen for hver enkelt time i det påfølgende døgnet, basert på mange 

aktørers tilbud og etterspørsel, gitt tilgjengelig nettkapasitet. 

7.2.2 Vannkraftproduksjon og engrossalg av kraft 

Partene har som nevnt overlappende virksomhet innen produksjon og engrossalg av elektrisk kraft. 

Engrosmarkedet for elektrisitet består av flere markedssegmenter som etterfølger hverandre på 

veien mot driftsøyeblikket (driftstimen). Majoriteten av det fysiske volumet i Norden omsettes i 

døgnmarkedet, ofte omtalt som spotmarkedet. Det etterfølgende intradagmarkedet gir aktørene 

mulighet til å justere porteføljen sin og handle seg i balanse. Under selve driftstimen tilrettelegger 

Statnett for handel i balansemarkedene (også referert til som markedet for reservekraft). Slik kan 

aktørene få merverdi for å tilby sin fleksibilitet, samtidig som Statnett effektivt sikrer balanse i 

kraftsystemet ved hjelp av markedsprinsipper i sanntid. 

Kun en mindre del av partenes omsetning er relatert til intradagmarkedet og balansemarkedet, og 

dette vil derfor ikke omtales nærmere siden det ikke vil kunne påvirke den konkurransemessige 

vurderingen. 

7.2.3 Nærmere om day ahead-markedet 

Kraften selges i all hovedsak i spotmarkedet for elektrisk kraft. Det klart viktigste spotmarkedet er det 

nordiske Elspot-markedet som driftes av Nord Pool. Dette er et «day ahead»-marked der tilbud og 

etterspørsel meldes inn dagen før handel. Tilbud og etterspørsel anmeldes time for time for det 

påfølgende døgnet i de ulike prisområdene markedet er delt inn i. Tilbud og etterspørsel matches 

gjennom Nord Pools algoritmer, tatt hensyn til tilgjengelig overføringskapasitet mellom 

prisområdene.16 

Det norske strømmarkedet er for tiden delt inn i fem elspot-områder (prisområder), som er fastsatt 

av Statnett som systemansvarlig (TSO) for Norge: 

 
16 Se Nord Pools nettsider for nærmere presentasjon: https://www.nordpoolgroup.com/trading/Day-ahead-trading/ 
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• NO1: Omfatter den østlige del av Østlandet fra Viken og nordover (bortsett fra den del av 

Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo). 

• NO2: Omfatter den sørlige del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, 

Rogaland og den sørlige del av Vestland. 

• NO3: Omfatter den nordre og den vestlige del av Vestland, den delen av Innlandet som 

ligger vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. 

• NO4: Omfatter resten av Nord-Trøndelag og Nord-Norge. 

• NO5: Omfatter den midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og den 

vestlige del av Viken og Innlandet. 

Figuren nedenfor viser flyt (MW) og elspot-pris (EUR/MWh), og er et øyeblikksbilde fra 1. november 

2022.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/tall-og-data-fra-kraftsystemet/ 
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Figur 3: Prisområdene i Norge og tilgrensende prisområder i Sverige, Danmark og Finland per 1. november 
2022 

 

 
Handelskapasiteten mellom de fem norske prisområdene fastsettes av Statnett, og følger den 

tekniske overføringskapasiteten mellom prisområdene, tatt hensyn til behov for sikkerhet og 

reserver i systemet og eventuell reduksjon i kapasitet på grunn av feil eller vedlikehold. 

Figuren under viser maksimal overføringskapasitet (Net Transfer Capacity (NTC)) mellom de ulike 

prisområdene i Norge per januar 2022. 
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Figur 4: Maksimal overføringskapasitet mellom prisområdene18 

 

Figuren viser at prisområdene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) er godt koblet sammen med god 

overføringskapasitet, mens overføringskapasiteten mellom Sør-Norge og Nord-Norge er mindre, og 

gjør at prisområdene i Sør-Norge i mindre grad er koblet sammen med prisområdene i Nord-Norge.  

7.2.4 Nærmere om bilaterale, fysiske kraftavtaler 

Kraften kan også selges gjennom bilaterale avtaler med store kraftkjøpere, som normalt er 

industrielle storforbrukere eller aktører som selger kraft til sluttbrukere. Kjøperne kan også være små 

og store bedrifter i næringslivet eller offentlig virksomhet. 

SKS har større fysiske bilaterale avtaler med  

 

. SISO har  

. Østfold Energi har ingen relevante slike avtaler 

(har ikke virksomhet i NO4).  

 
18 https://www.nordpoolgroup.com/globalassets/download-center/tso/max-ntc.pdf 
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7.3 Det relevante produktmarkedet 

7.3.1 Overordnet om Partenes virksomheter i markedet 

Partene har begge sin hovedvirksomhet innen produksjon og salg av elektrisitet, det såkalte 

«engrosmarkedet», som er atskilt fra sluttbrukermarkedet for salg av elektrisitet.  

I engrosmarkedet selger Partene i all hovedsak sin kraft på Elspot som er Nord Pools «day ahead»-

spotmarked. Partene har også enkelte bilaterale avtaler med større bedrifter og industrielle kunder 

som redegjort for over. Partene har i tillegg mindre inntekter fra salg i Nord Pools intradagmarked og 

fra balansemarkedet (reservekraft), som nevnt i 7.2.2 ovenfor. 

EU-kommisjonen har i tidligere praksis lagt til grunn et samlet marked for produksjon av kraft, 

fremfor å definere separate markeder basert på kilden til kraften som leveres (vannkraft, vindkraft, 

solkraft eller annet).19 Kommisjonen har videre lagt til grunn at produksjon og salg av elektrisitet i 

engrosmarkedet regnes som ett og samme produktmarked fordi produksjon av elektrisitet ikke er en 

markedsaktivitet før elektrisiteten selges.20 

Kommisjonens praksis varierer med hensyn til om markedet for produksjon og engrossalg av kraft 

segmenteres i ulike delmarkeder basert på underliggende kontraktstype.21 For denne meldingens 

formål legger Partene til grunn at alt salg av kraft i de ulike delene av engrosmarkedet, dvs. over det 

ordinære spotmarkedet, intradagmarkedet, gjennom bilaterale avtaler og reservekraft mv. kan anses 

for å inngå i det samme produktmarkedet. 

At bilaterale avtaler mellom kraftprodusenter og større kjøpere (bedrifter, industri, offentlig 

virksomheter og aktører innen kraftsalg) inngår i det relevante produktmarkedet, beror på at det 

både for leverandør og kunde er et alternativ henholdsvis å selge og kjøpe kraft på spotmarkedet (og 

eventuelt sikre posisjoner i det finansielle fremtidsmarkedet i den grad det er ønske om det). 

lntradagmarkedet inngår i det samme markedet fordi det hovedsakelig fungerer som en 

justeringsmekanisme for handler foretatt i det ordinære spotmarkedet (day ahead), og det kan være 

de samme aktørene som deltar i markedet (dog kan en kjøper som har kjøpt for mye day ahead 

opptre som selger og motsatt). Det samme gjelder for balansemarkedet (reservekraft), der Statnett 

opptrer som eneste kunde blant mange leverandører (dvs. som monopsonist). Tilbydere i 

balansemarkedet kan være både kraftprodusenter og forbrukere. Som nevnt over utgjør inntekter fra 

intradag- og reservekraft en ubetydelig del av Partenes samlede inntekter fra kraftproduksjonen. 

 
19 Se f.eks. sak COMP/M 5224 British Energy (2008) avsnitt 15, jf. sak M.4517 Iberdrola / Scottish Power (2007) avsnitt 11. 
20 Se f.eks. sak COMP/M.7927 EPH / ENL / SE (2016) avsnitt 10. 
21 Se f.eks. sak COMP/M. 5224 EDF/British Energy, premiss 16-18, COMP M.5978 GDF SUEZ/INTERNATIONAL POWER, avsnitt 47 flg., 

COMP/M.5979 KGHM / Tauron Wytwarzanie, avsnitt 11. 
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Partene legger i det følgende derfor til grunn at det er ett samlet engrosmarked for elektrisk kraft. 

For denne meldingens formål kan uansett den eksakte markedsavgrensningen stå åpen, ettersom 

foretakssammenslutningen uansett ikke vil hindre effektiv konkurranse i noe alternativt marked. 

7.4 Det relevante geografiske markedet 

7.4.1 Et felles nordisk kraftmarked 

Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked, som omfatter Sverige, Danmark og Finland, som 

igjen er integrert i det europeiske kraftmarkedet. Som beskrevet ovenfor er landene delt opp i 

prisområder, hvor strømprisen alltid vil være lik innenfor det enkelte prisområde. Hvorvidt prisen er 

lik i to eller flere prisområder vil overordnet sett avhenge av produksjonen og forbruket i 

prisområdet, og om det er ledig overføringskapasitet mot de tilgrensende prisområdene. Ved lavt 

utvekslingsbehov mellom prisområder vil overføringskapasiteten mellom prisområdene som 

utgangspunkt være tilstrekkelig til at strømmen kan flyte fritt mellom disse områdene, mens ved høyt 

utvekslingsbehov mellom prisområder kan (den begrensede) overføringskapasiteten til området fra 

tilgrensende prisområder gjøre at det ikke er mulig for strømmen å flyte fritt mellom prisområdene 

(såkalte flaskehalser oppstår). Slike flaskehalser kan bidra til at det i perioder er prisforskjeller 

mellom prisområdene. 

Omsetning av strøm i engrosleddet skjer i all hovedsak gjennom den nordiske kraftbørsen Nord 

Pools «day ahead»-marked. 

Basert på anmeldt tilbud og etterspørsel i de enkelte prisområdene og tilgjengelig 

overføringskapasitet mellom prisområdene, fastsetter Nord Pool priser for hvert enkelt prisområde. 

Som nevnt ovenfor vil prisen i to prisområder bli den samme dersom overføringskapasiteten mellom 

de aktuelle prisområdene ikke utgjør en flaskehals. 

I tillegg til overføringskapasitet mellom prisområdene i de nordiske landene, er det fra de nordiske 

landene bygget ut betydelig overføringskapasitet fra/til Nederland, Tyskland, Storbritannia, Estland, 

Litauen, Polen og fra Russland. 

Partene er av den oppfatning at det samlede markedet for produksjon og engrossalg av strøm som 

utgangspunkt i perioder er minst nordisk i utstrekning. 

7.4.2 Mulighet for ytterligere avgrensninger basert på nasjonale prisområder 

Det norske strømmarkedet er som beskrevet i 7.2.3 ovenfor delt inn i fem elspot-områder 

(prisområder), som er fastsatt av Statnett som systemansvarlig (TSO) for Norge: NO1 (Sørøst-Norge), 

NO2 (Sørvest-Norge), NO3 (Midt-Norge), NO4 (Nord-Norge) og NO5 (Vest-Norge). Tilbud og 

etterspørsel anmeldes i prisområdene der produksjon og forbruk skjer.  
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SKS og SISO driver produksjon og salg av kraft i Nord-Norge (NO4), mens Østfold Energi har sin 

produksjon i ulike prisområder i Sør-Norge, henholdsvis NO1 og NO5.  

Det er overføringskapasitet mellom flere av de tilgrensende prisområdene i det nordiske 

kraftmarkedet, og det har historisk har vært en høy grad av korrelasjon mellom alle prisområdene i 

Norden. Som følge av flaskehalser/mangel på overføringskapasitet mellom ulike prisområder og 

andre situasjonsbestemte betingelser (bl.a. forårsaket av høye energipriser i Europa, lite nedbør i sør, 

kabler til utlandet, samt høyt forbruk) har prisene i Norden samvariert i mindre grad de siste to 

årene, jf. figuren under. Prisene i nord har imidlertid hatt en nokså høy grad av konvergens. Figuren 

nedenfor viser en oversikt over prisvariasjoner i ulike nordiske prisområder i 2021.22 

Figur 5: Priskorrelasjoner i Norden 2021 

 

Som det fremgår av denne figuren, var korrelasjonen 0,91 mellom NO3 og NO4, 0,97 mellom NO3 og 

SE1 og 0,97 mellom NO3 og SE2. Den høye graden av korrelasjonen mellom NO3, NO4, SE1 og SE2, 

sett i sammenheng med disse områdenes prismessige frakobling fra prisområdene i sør, kan tilsi at 

det geografiske markedet i dag må avgrenses til NO3, NO4, SE1 og SE2.  

Det samme bildet vises hvis man ser på gjennomsnittspris. Tabellen under viser årlig 

gjennomsnittspris for alle prisområder i Norden. 

 
22 Figuren er hentet fra forenklet melding av foretakssammenslutning mellom TrønderEnergi AS og HItecVision AS datert 16. mai 

2022, og kilden til figuren er Nordpool.  
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10 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18 b. Forslag til 

offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 2:  Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 3:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

11 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i bilag til meldingen eller andre dokumenter 

i saken, ber vi om å bli underrettet. 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 
 
 

Eivind Sæveraas 

Advokat 

 

 

 

 




