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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 Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

o MGA som ikke er godkjent for 23/4 (D+4)
o HERØYA1
o NORDKR3
o SANDØY1

o MGA som ikke er godkjent for 22/4 (D+5)
o HAUGAL3
o HERØYA1
o SUNNFJD1

o MGA som ikke er godkjent for 21/4 (D+6)
o HAUGAL3

o MGA som ikke er godkjent for 20/4 (D+7)
o TINN1



Datakvalitetsrapport måleverdier - mars

o Distribuert forrige onsdag
o Se elhub.no for mer informasjon

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/maleverdier/datakvalitetskrav-maleverdier-2021/


Gebyrfakturering, avviksoppgjør og kvotepliktig forbruk

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for april planlegges kjørt tirsdag 5. mai

o Forfall blir da 20. mai

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

Kvotepliktig forbruk
o Preliminært kvotepliktig forbruk for første kvartal 2022 og reberegning av 2021 gjøres førstkommende mandag, 2. 

mai
o Endelig versjon tenkt kjørt mandag 16. mai

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


Aktuelle saker

o Følgende strukturdataendringer ble gjennomført denne og gjennomføres kommende uke
o 25.04.2022 Porteføljeovertagelse fra Fortum Markets AS (7080005043632) til Hafslund Strøm ved Fortum Strøm AS 

(7080005046251)

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


MARKEDSRAPPORT Mars 2022



OPPSUMMERING
• Antall leverandørskifteprosesser fortsatte å falle til 54 000 i mars, og er det laveste marsnivået de siste 

fire årene. Fallet er primært i privatmarkedet. Dette til tross for at de gjennomsnittlige strømprisene på 
månedsbasis i mars er all time high i de tre sørligste prisområdene i Norge (Øst-, Sør- og Vestlandet).

• Strømproduksjonen i mars var på relativt høye 14,6 TWh, opp fra 13,8 TWh i mars i fjor. Forbruket var på 
11,8 TWh, ned fra 12,5 TWh i mars i fjor. Netto utenlandseksport var på 2,1 TWh, opp fra 0,6 TWh i mars 
i fjor.

• På måleverdi og beregningssiden var det i mars en nedgang sammenlignet med februar på 
måloppnåelsen. Komplettheten gikk noe ned på tidligere versjoner og antallet ikke godkjente grunnlag 
balanseavregning økte på alle versjoner. Samtidig var det måneden med lavest antall manuelle 
rekjøringer og godkjenninger, dette skyldes at en hel del MGA ble automatisk rekjørt ok med den faste 
18:20 jobben som reberegner alle nett i ubalanse ved versjon D+5.

• Nytt i denne månedsrapporten er at vi har lagt inn oversikt over antall målepunkter med aktiv 
tredjepartskontrakt som var totalt 44 682 per 25.april (s. 4). Vi har også lagt ved oversikt på netto 
produksjon fra plusskunder på s. 42, der man ser at netto bidrag har økt hvert år.
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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 04.05.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar
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