
 

 
 

Bruksvilkår – bruk av Statnetts ECP/EDX-endepunkt 

 

Innledning 

European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) har utviklet ECP/EDX, som er en sikker 

kommunikasjonsplattform mellom partene i energisektoren. Statnett SF (Statnett) håndterer og kontrollerer ECP/EDX-nettverket i Norge, 

i henhold til ENTSO-Es Software Terms of Use ("ENTSO-E Terms of Use"): ENTSO-E Terms of Use  

Ved å signere denne avtalen ("Bruksvilkårene") og installere et ECP/EDX-endepunkt i et Statnett-kontrollert ECP/EDX-nettverk, forplikter 

ditt selskap ("Bruker") seg til følgende: 

 
Plikter 

• Lese, akseptere og opptrå i henhold til ENTSO-E Terms of Use. 

• Overholde personopplysningsloven og GDPR. 

• Opprettholde riktig kontaktinformasjon i ECP Component Directory. Kontaktinformasjonen må inkludere et telefonnummer og en e-
postadresse som kan lagres og benyttes av Statnett. Statnett vil bruke denne informasjonen til å informere om feil, oppgraderinger 
og annen relevant informasjon. 

• Oppgradere ECP/EDX-software innen 4 uker etter mottatt varsel fra Statnett. Statnett vil skaffe dokumentasjon og programvare. 

• Oppgradere Java og OS-sikkerhetspatcher minimum hver sjette måned. 

• Lese dokumentasjonen fra Statnett. 

• Etablere overvåkning av ECP-endepunkt (Statnett vil skaffe detaljer), for å sikre at ECP-endepunkt til enhver tid kjører. 

• Bruker trenger skriftlig godkjenning fra Statnett for kommunikasjon med tredjeparter på ECP/EDX-nettverket. 
 

Vilkår og terminering 

• Statnett kan ikke garantere at ECP/EDX-endepunkt vil kjøre uavbrutt eller være fri for feil. Statnett stiller ingen garanti, vilkår, 
betingelser eller annet, uttrykt eller forutsatt, lovfestet eller annet, knyttet til vilkår, kvalitet, ytelse, omsettelighet eller 
formålsegnethet. 

• I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal Statnett ikke under noen omstendigheter holdes erstatningsansvarlig overfor Bruker, 
inklusive (grov) uaktsomhet, herunder erstatning for direkte, spesielle, tilfeldige, indirekte, følgeskader eller andre tap eller skader 
overhodet (inkludert erstatning for tap; for bruk, informasjon, goodwill, fortjeneste, arbeidsstans, data, virksomhet eller inntekt) 
pådratt av Bruker. 

• ECP/EDX-nettverket er en asynkron tjeneste og Statnett kan ikke garantere for meldingsleveranse. Dette avhjelpes ved bruk av 
kvitteringer og re-sending fra applikasjonen. 

• Gjelder fra signaturdato og inntil terminering av en av partene. Statnett kan terminere bruksvilkårene etter eget skjønn. 

• Statnett kan midlertidig blokkere Brukers tilgang til nettverket. Dette vil bare skje dersom Statnett mistenker at Brukers ECP/EDX-
endepunkt er kompromittert eller om det påfører altfor mye og unødvendig trafikk eller om forpliktelser ikke overholdes. 

 
Lovvalg og jurisdiksjon 
Bruksvilkårene reguleres av norsk rett. Oslo tingrett er verneting for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med 

bruksvilkårene. 

 

Signatur 

Jeg erklærer herved at jeg har fullmakt til å representere Bruker og at Bruker aksepterer bruksvilkårene.  

 

    

 
 

Dato/Sted 

 
 

Signatur 
  

 
  

 
 Navn med blokkbokstaver 

 
  

 
 

 Organisasjon med blokkbokstaver 
 

https://www.entsoe.eu/data/ecp/

