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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 23.05.2022 Balanseavregningsgrunnlag for D+2 og D+5 feiler i sending til eSett / NBS

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 20/5 (D+5)
o RØROS1
o SFE3
o TINN1

o MGA som ikke er godkjent for 19/5 (D+6)
o TEN3

o MGA som ikke er godkjent for 21/5 (D+4)
o NORDKR3
o OTRA1
o YMBER4



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for mai planlegges kjørt 6. juni

Avviksoppgjør
o Nytt avviksoppgjør ble kjørt mandag 16. mai
o Grunnet en del feil verdier i grunnlaget ble det foretatt en del manuelle posteringer
o Berørte aktører er informert



Aktuelle saker

o Innføring av støtte for sertifikatstandarden SEID 2.0 ble innført i Elhubs produksjonsmiljø 24.mai 2022 

o Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
o 30.05.2022 Netteier i NORE1 (50YKS0WCQ4EVQH6Z) endres fra Nore Energi AS Nett (GLN: 7080005054980) til Føie AS 

(GLN: 7080005048415). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub.
o 01.06.2022 Porteføljeovertagelse fra Vestlandsenergi (7080004067684) til Wattn AS (7080010007100). Elhub planlegger 

å kjøre porteføljeovertagelsen tirsdag 31.05.2022, og meldinger i form av BRS-NO-305 blir generert ut til netteiere denne 
datoen med endringsdato 01.06.2022.

o 01.06.2022 Porteføljeovertagelse fra Rauland Kraft AS (7080010003904) til Notodden Energi  AS (7080010004161). 
Elhub planlegger å kjøre porteføljeovertagelsen onsdag 01.06.2022, og meldinger i form av BRS-NO-305 blir generert ut 
til netteiere denne datoen med endringsdato 01.06.2022.

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, 29. mai 12:00 – 18:00

o Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-
testmiljo-for-aktorgodkjenning/
o Ingen planlagt nedetid i Exatest2 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 01.06.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar
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