
Åpent statusmøte for Elhub brukere

06.04.2022



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 som normalt.

o 04.04.2022 Ekstraordinær nedetid for meldingsutveksling i Elhub fra 16:15 – 17:00

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

o Nye feil registrert siden forrige møte

o Feil som er utbedret/avklart 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

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 2/4 (D+4)
o KEA1

o NORDKR3

o SMKN3

o SUNNFJD1

o TROLLF1

o MGA som ikke er godkjent for 1/4 (D+5)
o KEA1

o SMKN3

o MGA som ikke er godkjent for 31/3 (D+6)
o MELØY1

o SMKN3

o MGA som ikke er godkjent for 30/3 (D+7)
o SMKN3



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for mars kjørt tirsdag 5. april

o Forfall 20. 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/


Oversikt på målepunkt med tilknytning

Med release R8.1.0 som ble levert i produksjonsmiljøet på søndag har man nå netteiere mulighet for å se/søke 
etter MPID knyttet til et tilknytningspunkt

o Brukerveiledning til netteiere for Elhub Aktørportal oppdatert tilsvarende

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/oppgaver-i-elhub/brukerveiledning-elhub-aktorportal/brukerveiledning-for-netteier/malepunkt/


Aktuelle saker

o Det gjennomføres ingen strukturdataendringer de neste to ukene

o Åpningstider i supporten i påsken
o Mandag 11.april og tirsdag 12.april har vi normal åpningstid i brukersupporten (kl. 8-16) og på telefon (kl. 9-15:30).
o Onsdag 13.april er brukersupporten og telefonen åpen kl. 9-12. 
o Fra og med tirsdag 19. april  er det normal åpningstid for brukersupporten og telefonen. 

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 Ikke planlagt nedetid førstkommende søndag

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 20.04.2022 kl. 12.30

GOD PÅSKE!



Spørsmål og svar


