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Varsel om endring av omsetningskonsesjon for EUROPEAN 

COMMODITY CLEARING AG 

EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG (ECC) ble meddelt omsetningskonsesjon den 6. juni 

2018 med hjemmel i lov av 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven).  

EPEX SPOT (EPEX) har søkt om markedsplasskonsesjon. Clearingvirksomheten kan enten utføres av 

markedsplassen selv, eller av andre på oppdrag av markedsplassen. EPEX har satt ut 

clearingvirksomheten inkludert daglig krav til sikkerhetsstillelse samt fysisk og finansielt oppgjør til 

ECC. Clearingvirksomheten er da omfattet av omsetningskonsesjonsordningen, og som en følge av dette 

må ECC sin gjeldende omsetningskonsesjon endres. 

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

med vilkårene i markedsplasskonsesjonen.  

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

Endrede vilkår  

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

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

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

ordinære omsetningskonsesjonærer. Vilkår fra markedsplasskonsesjonen er i stor grad duplisert over i 

omsetningskonsesjonen, og gjelder i den grad de er relevante for clearingvirksomheten.  

Konsesjonens varighet vil sammenfalle med varighet for markedsplasskonsesjon som meddeles EPEX. 

Dette er hensiktsmessig da ECC utfører virksomhet på oppdrag av markedsplassen. NVE tar sikte på å 

fatte vedtak om endring av vilkår for ECC på samme dato som markedsplasskonsesjon tildeles EPEX. 

Konsesjonen vil gjelde i to år.  

Frist for uttalelse  

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

krk@nve.no. 
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Til orientering vil varsel om endringer, inkludert utkast til endrede vilkår i konsesjonen, bli forelagt 

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

 

Med hilsen 

 

Ove Flataker 

direktør 

Vivi Mathiesen 

seksjonssjef 

 

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

Vedlegg:    Omsetningskonsesjon  
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