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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 Elhub returnerer ikke eller viser periodevolum hvor start/fra-stand er slettet pga. sletting av måleverdier som er eldre enn 

3 år

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 6/5 (D+5)
o KVINN1
o ODDA2
o SFE3

o MGA som ikke er godkjent for 3/5 (D+8)
o SIRAKP1

o MGA som ikke er godkjent for 7/5 (D+4)
o ANDØY1
o EQUINOR5
o NORDKR3
o ODDA2
o SN12
o SUNNFJD1



Gebyrfakturering, avviksoppgjør og kvotepliktig forbruk

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for april kjørt torsdag 5. mai

o Forfall 20. mai

Avviksoppgjør
o Neste kjøring planlagt mandag 16. mai

Kvotepliktig forbruk
o Preliminært kvotepliktig forbruk for første kvartal 2022 og reberegning av 2021 kjørt mandag, 2. mai
o Endelig versjon tenkt kjørt mandag 16. mai

https://elhub.no/nyheter/preliminaert-kvotepliktig-forbruk-forste-kvartal-2022/


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 Innføring av støtte for sertifikatstandarden SEID 2.0 - NB! NYE DATOER
o Oppgradering av Exatest2 (testmiljøet) - 19. mai 2022
o Oppgradering av produksjonsmiljøet - 24. mai 2022
o Aktører som har sertifikater som utløper FØR 24. mai må spesifisere at det skal bestilles sertifikater med SEID 1.0
o Aktører som har sertifikater med SEID 1.0 kan benytte seg av disse til sertifikatet utløper da Elhub støtter begge standarder i 

parallell fra 24. mai.
o Fra og med 1. juni vil det kun være mulig å bestille sertifikater med SEID 2.0
o Nyhetssak ligger på elhub.no

o Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
o 16.5.2022 Netteier i ORKDAL1 (50Y4FKRH6EFDBV0I) endres fra Nettselskapet AS – Orkdal (GLN: 7080004064560) til 

Nettselskapet Fosen (GLN: 7080004064553). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub.

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 Teknisk vedlikehold førstkommende søndag, 15. mai 11:00 – 20:00

o Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-
testmiljo-for-aktorgodkjenning/
o Sikkerhetspatching – 12.05.2022 fra kl. 09:00 til 13:00
o Innføring av støtte for SEID 2.0 - 19.05.2022 (driftsmelding med tidspunkter kommer)

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 18.05.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar
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