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Agenda

o Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

o Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør

o Aktuelle saker

o Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

o Spørsmål og svar



Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

Driftsmeldinger: https://elhub.no/driftsmeldinger/

o Utsending av driftsmeldinger på e-post fungerer ikke. Feilen er meldt, og vi jobber med å løse dette. Publisering av 
driftsmeldinger på elhub.no fungerer som normalt.

o 26.03.2022 Treghet i måleverdiprosessering – D+1 for 25.03 rekjørt lørdag formiddag

Kjente funksjonelle feil: https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/

o Nye feil registrert siden forrige møte
o Oppdatering på EI-844: Forsinkelser i aggregerte måleverdier for rapporter, aktørportal og Min Side kan være opptil 5–6 dager

o Veileder til workaround

o Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/oppgaver-i-elhub/veiledere/forsinkelse-med-visning-av-maleverdier-i-elhub/


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

o MGA som ikke er godkjent for 25/3 (D+5)
o FLESB1

o NNAS ASKØY

o SFE1

o SMKN4

o SUNNFJD1

o MGA som ikke er godkjent for 24/3 (D+6)
o EQUINOR3

o MGA som ikke er godkjent for 23/3 (D+7)
o LYSEP1

o MGA som ikke er godkjent for 21/3 (D+9)
o ANDØY1

o MGA som ikke er godkjent for 26/3 (D+4)
o HARD1

o SANDØY1

o SFE1

o SUNNFJD1



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for mars planlegges kjørt tirsdag 5. april

Avviksoppgjør

o Neste avviksoppgjør utsettes til etter påske, og planlegges kjørt tirsdag 19. april
o Vi minner om Veileder til avviksoppgjør for utveksling og Oversikt nettap

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/oppgaver-i-elhub/veiledere/avviksoppgjor-for-utveksling/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/oppgaver-i-elhub/brukerveiledning-elhub-aktorportal/brukerveiledning-for-netteier/beregninger/


Aktuelle saker

o Veileder for åpning av HAN-porten på AMS målere

o Følgende strukturdataendringer gjennomføres denne og kommende uke
o 1.4.2022 Porteføljeovertagelse fra Odda Kraft AS (7080004051553) til Haugaland Kraft Energi AS (7080003809582). 

Elhub planlegger å kjøre porteføljeovertagelsen onsdag 30.03.2022, og meldinger i form av BRS-NO-305 blir generert ut 
til netteiere denne datoen med endringsdato 01.04.2022

o 1.4.2022 Porteføljeovertagelse fra Drangedal Kraft AS (7080010003607) til Drangedal Kraft AS-Ny (7080004262034). 
Elhub planlegger å kjøre porteføljeovertagelsen tirsdag 29.03.2022, og meldinger i form av BRS-NO-305 blir generert ut 
til netteiere denne datoen med endringsdato 01.04.2022

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/veileder-for-apning-av-han-porten-pa-ams-malere/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

o Planlagte funksjonelle endringer fremover
o https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-

elhub-produksjonsmiljo/

o Planlagt nedetid i Elhub produksjonsmiljø
o Nedetid førstkommende søndag 03. april 12:00 – 20:00 i forbindelse med R8.1.0

o Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-
testmiljo-for-aktorgodkjenning/
o Torsdag 07.04.2022 fra kl. 08:00-16:00 - Oppgradering til Elhub v. R8.1.0

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-elhub-produksjonsmiljo/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-aktorgodkjenning/


Neste møte

o Neste møte er onsdag 06.04.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar


