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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/

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

o Nye feil registrert siden forrige møte
o Feilmelding på Elhub Min Side for tredjepartsforespørsler: "Feil i datahenting." Dersom en sluttbruker har ett eller flere målepunkter med 

en allerede aktiv tredjepartstilgang får ikke sluttbruker lastet inn nye tredjepartsforespørsler på Elhub Min Side. Vi har lagt ut en midlertidig 
løsning for sluttbrukere som opplever denne feilen. 

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

https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

o MGA som ikke er godkjent for 16/4 (D+4)
o SFE1

o MGA som ikke er godkjent for 15/4 (D+5)
o SFE1

o MGA som ikke er godkjent for 12/4 (D+8)
o SFE1

o MGA som ikke er godkjent for 11/4 (D+9)
o SAURD1
o SFE1

o MGA som ikke er godkjent for 17/4 (D+3)
o NØSTERD2



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for mars kjørt tirsdag 5. april

o Forfall 20. april

Avviksoppgjør
o Nytt avviksoppgjør kjørt tirsdag 19. april
o Resultater tilgjengelig i Elhub Aktørportal
o Linker til mer informasjon finnes i nyhetssak

https://elhub.no/nyheter/nytt-avviksoppgjor-er-kjort-24/


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


Månedlige rapporter for datakvalitet på 
format og kontrollrapport markedsprosesser

o Nye versjoner av rapporter for datakvalitet på format og 
kontrollrapport markedsprosesser for kraftleverandører og for 
nettselskaper er sendt til driftskontakter per e-post 

o Aktørene retter selv feil i egne systemer og oppdaterer Elhub. 
Aktører kan kontakte Elhub på post@elhub.no for hjelp til å 
generere feillister. 

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/datakvalitetskrav/veiledere-til-rapporter-datakvalitet-sluttbrukerinformasjon-og-kontrollrapport-markedsprosesser-kraftleverandor/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/veiledere-til-rapporter-datakvalitet-malepunktinformasjon-og-kontrollrapport-markedsprosesser-nettselskap/
mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

o Oppdatering vedrørende felles API for nettariffer
o I november kommuniserte Elhub at vi ønsket å tilby en felles løsning for distribusjon av nettariffer. Etter at forskrift om ny 

nettleie ble utsatt i vinter har Elhub valgt å pause utviklingsarbeidet og bruke ressursene på andre oppgaver.
o Vi mener fortsatt at ett felles nasjonalt API vil være den beste løsningen for forbrukerne og for forbrukernes valgte 

tjenesteleverandører, og vi ønsker å bidra til at dette blir realisert på sikt. Dessverre vil vi ikke ha mulighet å levere en
løsning innen sommeren, når forskrift om ny nettleiemodell trer i kraft.

o De nettselskaper som ønsker å lage en egen løsning ferdig til 1. juli anbefales derfor å gjøre det basert på DIGINs API 
spesifikasjon som ligger åpent tilgjengelig her. En eventuell løsning i Elhub vil ta utgangspunkt i den samme 
spesifikasjonen. Vi ser på muligheten for å utvikle en løsning i andre halvdel av 2022, men det avhenger av en del andre 
prosjekter, blant annet 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. Vi kommer tilbake med mer informasjon på et 
senere tidspunkt.

o Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
o 25.04.2022 Netteier i MELØY1 (50YEX5B2A58OEBDO) endres fra Meløy Energi AS (GLN: 7080005051668) til Meløy Nett 

AS (GLN: 7080003968395). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub.

https://elhub.no/nyheter/oppdatering-vedrorende-felles-api-for-nettariffer/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fdigin-energi%2FAPI-nettleie-for-styring&data=04%7C01%7CEigil.Gjelsvik%40Statnett.no%7Ce21cd86a8dd7420c708708da18a01822%7Ca8d61462f25244b2bf6ad7231960c041%7C0%7C0%7C637849373115330472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNbI8s1aA33%2FqzsXl4feG%2BFNxkdfjv4snPCUXnK3ayI%3D&reserved=0
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 Ingen planlagt nedetid kommende uke

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 27.04.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar


	Åpent statusmøte for Elhub brukere
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Lysbildenummer 9
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11

