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Agenda

Sak nr. Sak Sakstype Saksfremstiller Tid (ca.)

33-01 Referat og aksjoner forrige møte Orientering Elhub 10 min

33-02 Status Elhub
• Driftsstatus
• Kommende funksjonelle endringer
• Sikkerhetsstatus fra Elhub CISO
• Status EBGL 15 min
• Prosjekt Optimus (fornyelse av hw plattform)
• Revidering av roadmap

Orientering Elhub 40 min

33-03 Saker fra Brukerforum
• Rapport fra arbeidsgruppe for nasjonal standard for tariffinformasjon
• Godkjenning av tredjepartstilgang for næringskunder

Orientering Elhub 30 min

33-04 Status Aktører – ca. 2 min. per aktør Orientering/
Diskusjon

Medlemmer 20 min

33-05 Eventuell orientering fra RME Orientering/
Diskusjon

RME 10 min

33-06 Personvernsamarbeid i bransjen Orientering/
Diskusjon

Elhub 10 min

Eventuelt 10 min
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Saksnr.: 33-01

Saksnavn: Referat og aksjoner fra sist

Åpne aksjoner

Sakstype: Orientering/Godkjenning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: ingen

ID Aksjon Ansvarlig Opprettet Frist Status 

B-049 Energi Norge tar innspillene fra Elhub i betraktning ved neste revisjon av standard 
kraftleveringsavtale

UM 21.03.2018 26.08.2020

10.06.2021

Åpen
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Saksnr.: 33-02

Saksnavn: Status: Elhub drift

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 36 neste sider

Status Elhub Drift
Status Elhub drift
• Driftsstatus
• Sikkerhetsstatus fra Elhub CISO
• Prosjekt EBGL 15 min
• Prosjekt Optimus
• Revidering av roadmap
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MARKEDSRAPPORT April 2021
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OPPSUMMERING

Elhub månedsrapport beskriver status på driften av Elhub hver måned. Denne utgaven beskriver 
driften i april 2021.
• Tilgjengelighet Elhub kjernesystem var 100%
• Antall profilavregnede målepunkter ble svakt redusert, fra ca 72 000 til ca 71 000
• Antall leverandørbytter i april har falt til under 60 000. Antall innflyttinger og utflyttinger gikk 

også ned sammenlignet med mars
• Den positive trenden på datakvalitet for sluttbrukers kontaktinformasjon fortsetter
• Datakvalitet for anleggsinformasjon er stabil
• Det ble planlagt og gjennomført 2 strukturdataendringer i april
• Kompletthet og kvalitet på måleverdier for forbruk var noe ned fra tidligere måneder. 

Kompletthet og kvalitet på produksjon og utveksling var noe opp. Antallet ikke godkjente MGA 
på D+5 hadde i april igjen en økning og medførte mer manuelt arbeid for å ferdigstille 
balanseavregningsunderlaget

• Det månedlige avviksoppgjøret ble gjennomført i midten av april. Kvaliteten var god
• I april mottok vi totalt 619 supporthenvendelser. 89% av sakene vi mottok ble besvart innen 2 

arbeidsdager

INNHOLD

1. Innledning og 
markedsoversikt

2. Tilgjengelighet og 
funksjonelle feil

3. Markedsprosesser 
og datakvalitet

4. Måleverdier og 
beregninger

5. Support

6



Åpen informasjon / Public information

4

MARKEDSOVERSIKT

Kategori Januar Februar Mars April

Antall nettområder (eks subnett) 310 311 311 311

Antall aktive nettselskap 139 137 135 135

Antall aktive kraftleverandører 161 161 158 157

Antall aktive tredjeparter 34 33 35 35

Antall målepunkter 3 387 808 3 393 924 3 398 163 3 401 587

Antall aktive målepunkter 3 258 656 3 262 594 3 265 291 3 268 409

Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter 3 173 529 3 178 886 3 181 639 3 185 572

Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter 73 855 72 432 72 265 71 268

Antall aktive kombinasjonsmålepunkter 6 816 6 901 7 003 7 189

Antall aktive produksjonsmålepunkter 1 731 1 734 1 737 1 737

Antall aktive utvekslingsmålepunkter 2 054 2 063 2 067 2 065

Antall aktive tilknytningsmålepunkter for subnett 579 573 571 569

Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt 67 893 66 375 65 685 65 538

Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt 10 064 10 406 10 968 10 527

Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 7 - 30 dager 2 071 2 277 2 453 1006

Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt i 30 dager+ 3 389 3 505 3 871 3700

Tabellen viser markedsoversikten i Elhub ved utgangen av måneden, fordelt på nettområder, målepunkter og 
kontrakter som ikke er registrert på kraftleverandører.

Diagrammet viser aktive målepunkt fordelt på 
næringskode ved utgangen av måneden.
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UTVIKLING MÅLERTYPER, 
AVREGNINGSMETODE OG INNSAMLINGSMETODE

Dato
Profil 

automatisk
Time 

automatisk
Profil 

manuell
Time 

manuell
Profil 
ulest

Time 
ulest

01.01.2020 85 087 3 054 198 51 185 674 14 497 148

01.02.2020 66 779 3 077 166 49 666 672 14 329 147

01.03.2020 61 209 3 086 971 47 828 1937 14 268 146

01.04.2020 50 187 3 102 872 46 823 1914 14 337 146

01.05.2020 42 016 3 114 556 45 923 1912 14 448 146

01.06.2020 39 234 3 122 330 44 033 1908 14 352 146

01.07.2020 38 233 3 129 375 42 822 1938 14 216 144

01.08.2020 38 824 3 132 081 41 857 1942 14 166 144

01.09.2020 28 802 3 147 483 40 542 1951 13 969 144

01.10.2020 28 162 3 152 468 39 365 1946 14 346 144

01.11.2020 26 956 3 159 559 37 862 1956 14 270 144

01.12.2020 23 932 3 169 507 36 456 1954 14 156 144

01.01.2021 24 479 3 173 595 37 144 1953 14 005 144

01.02.2021 21 591 3 180 786 37 961 1952 13 671 136

01.03.2021 21 761 3 184 990 37 179 1973 13 441 136

01.04.2021 22 480 3 188 263 36 399 1965 13 384 137

01.05.2021 22 257 3 192 398 35 636 1962 13 369 138
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TREND TEKNISK TILGJENGELIGHET – ELHUB KJERNESYSTEM
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FUNKSJONELLE FEIL I ELHUB
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Elhub publiserer status for kjente funksjonelle feil som 
affekterer våre tjenester, samt informasjon om manuelle 
workarounds der dette er mulig på våre nettsider.
Feil som er rettet flyttes over til siden for rettede feil. 

Elhub legger ut nye programvareoppdateringer månedlig. 
Feil som oppdages i løpet av måneden vil som hovedregel 
rettes i påfølgende månedlige oppdatering, som legges ut 
i produksjon første søndag i etterfølgende måned. For feil 
som vurderes som spesielt kritiske kan en raskere 
feilretting vurderes. Mindre kritiske feil kan bli skjøvet til 
en senere oppdatering. 

o A-feil: Kritisk feil som skal rettes umiddelbart.

o B-feil: Alvorlig feil som normalt skal rettes i neste 

oppdatering.

o C-feil: Mindre alvorlig feil som rettes ut fra prioritet.

Det ble avdekket 1 ny B-feil og 1 ny C-feil sist måned. 

Det var 2 åpne B-feil og 10 åpne C-feil ved utgangen 
av måneden.

 -

  2

  4

  6

  8

  10

  12

Antall nye B-feil i periode Antall nye C-feil i periode

Antall åpne B feil ved utgang av periode Antall åpne C-feil ved utgang periode

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/kjente-feil-i-elhubs-produksjonsmiljo/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/feil-som-er-rettet-i-elhubs-produksjonsmiljo/
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OPPSUMMERING APRIL 2021 –
MARKEDSPROSESSER OG DATAKVALITET
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AKTUELLE SAKER

o Antall leverandørbytter i april har falt til under 60 000. Vi ser 

fortsatt endringer i markedsandelene mellom aktørene, men 

det er mindre enn i de to foregående månedene. 

o Antall innflyttinger gikk ned fra 50 000 i mars til 42 000 i april, 

og antall utflyttinger / opphør var ned fra 12 600 i mars til    

11 900 i april.

o Antall grunndataoppdateringer fra nettselskap gikk opp fra  

75 000 i februar til 76 000 i mars.

o 186 000 grunndataoppdateringer fra kraftleverandør i april er 

tilbake til et mer normalt nivå. Et høyt antall i mars skyldes 

grunndataoppdateringer for å forbedre datakvaliteten.

o Antall reverseringer og korrigeringer gikk opp fra 76 000 i 

mars til 110 000 i april.

o Kvaliteten på format på anleggsadresser er stabil. 10 

netteiere har ca. 80% av feilene. Elhub har sendt ut detaljerte 

feillister til disse netteiere og bedt om at feilene blir rettet.

o Den positive trenden på format på datakvalitet for 

sluttbrukers kontaktinformasjon fortsetter. Vi ser en positiv 

utvikling for komplettheten for kontaktinformasjon.

o Datakvaliteten på format for postadresser og fakturaadresser 

viser begge en bedring i april.

o Vi ser at flere kraftleverandører har en relativt høyere andel 

reverseringer enn andre, og bør kvalitetssikre interne rutiner. 

o To strukturdataendring er gjennomført iht. plan i april.

o Elhub Markedsdokumentasjon blir Elhub Edielstandard. Vi bytter fra og med versjon 1.12.3 
navn fra Elhub Markedsdokumentasjon til Elhub Edielstandard. Dette gjør vi for å få en 
tydeligere kobling til forskrift og til Elhub Brukeravtale hvor «Ediel» er brukt. Vi har også 
strukturert litt om for å oppnå enklere lesbarhet, men det er ingen vesentlige endringer i 
innhold. For full endringslogg se https://dok.elhub.no/ediel/endringslogg. På elhub.no vil du 
også finne tidligere begrep Elhub Markedsdokumentasjon omtalt som Elhub Edielstandard
fra nå av. 

o Vi har oppdatert de månedlige kontrollrapportene for markedsprosesser som sendes til 
kraftleverandør og nettselskap med bruk av BRS-NO-611 og aktive målepunkter uten 
sluttkunde. 
o I kontrollrapport markedsprosesser for kraftleverandør har vi lagt inn 

gjennomsnittlig antall fullførte og avviste BRS-NO-611 spørringer per oppstart 
(leverandørbytte og innflyttinger) per kraftleverandør. Ni kraftleverandører bryter 
Elhubs kjøreregler for BRS-NO-611 og bruker i gjennomsnitt mer enn 20 spørringer 
per fullførte oppstartsprosess i april. 

o I kontrollrapport markedsprosesser for nettselskap har vi lagt inn antall aktive 
målepunkter som har ligget uten sluttbruker i 7 til 30 dager og mer enn 30 dager per 
netteier. Eventuelt forbruk på målepunkter uten sluttkunde havner på nettapet og 
betales av alle kunder, og bør derfor minimeres. Nettselskaper oppfordres til å koble 
fra slike anlegg og registrere anlegget som inaktivt i Elhub iht. Prosedyre for 
utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent. Fire nettselskaper står for over 80% av 
alle aktive målepunkter uten sluttbruker i mer enn 7 dager i april. 

o Fra april 2021 viser vi på slide 25 antall innlogginger i Elhub Web Plugin per måned tilbake 
til Elhub Go Live, tidligere viste vi antall innlogginger per dag. I april 2021 var det 18 000 
innlogginger. Februar 2021 er måneden med flest innlogginger, over 30 000. Vi ser at antall 
innlogginger i er høyere i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. 

https://elhub.no/nyheter/elhub-markedsdokumentasjon-blir-elhub-edielstandard/
https://dok.elhub.no/ediel/endringslogg
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/kjoreregler-for-brs-no-611-verifiser-grunndata-i-malepunkt/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/prosedyre-for-utflytting-hvor-ny-sluttbruker-ikke-er-kjent/
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TRENDGRAF FULLFØRTE MARKEDSPROSESSER
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* Porteføljeovertagelser gjennomført med BRS-NO-101 tatt ut av datagrunnlaget for leverandørskifter
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o Etter to måneder med et høyt antall 
leverandørbytter på over 80 000, 
har antall leverandørbytter i april 
falt til under 60 000. Vi ser fortsatt 
endringer i markedsandelene 
mellom aktørene, men det er 
mindre enn i de to foregående 
månedene.  

o Elhub Go Live ble lansert 18.2.2019, 
og dette var første dag man kunne 
sende inn leverandørbytter til Elhub. 
Mange kraftleverandører holdt igjen 
leverandørbytter som del av Go Live 
prosessen. Antall leverandørbytter 
er derfor lavere enn en normalt i 
februar 2019 og høyere enn normalt 
i mars 2019. 

ANTALL FULLFØRTE LEVERANDØRSKIFTER PER MÅNED

Grafen viser antall fullførte leverandørskifter i Elhub per måned. Porteføljeovertagelser gjennomført med BRS-NO-101 tatt ut av 
datagrunnlaget for leverandørskifter.   

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

2019 42639 76571 62574 59083 58791 53185 51585 58840 65682 70004 66859

2020 60392 71457 65429 54079 51009 61500 57573 60929 63841 68747 74522 67028

2021 69260 83025 80344 59030
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DATAKVALITET –
MÅLEPUNKTINFORMASJON FORMAT
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Datakvaliteten på format for målepunktinformasjon har 
vært stabil fra høsten 2020 til nå. I all hovedsak er det 
formatfeil husnummer som slår ut, og vi ønsker at 
netteiere retter disse feilene.

10 netteiere har ca. 80% av feilene på format 
husnummer. De fleste feilene er enkle formatfeil som for 
eksempel 0 i stedet for et husnummer eller mellomrom 
mellom tallet og påfølgende bokstav, eks. 1 A i stedet for 
1A. Elhub har i månedsskiftet april / mai sendt ut 
detaljerte feillister til netteiere med et høyt antall feil på 
husnummer og bedt netteierne rette disse feilene.

Krav til format på anleggsadresse i Elhub: Husnummer 
og eventuell bokstav. Skal starte med heltall, men ikke 
null og kan etterfølges av én bokstav uten mellomrom. 
Store bokstaver skal benyttes. RegEx Husnummer: ^[1-
9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$. Se formatkrav og RegEx for 
Husnummer her.

Netteier er ansvarlig for å vedlikeholde 
målepunktinformasjon for sine målepunkter i Elhub. 
Anleggsadresse i Elhub skal i normaltilfeller være en 
gyldig adresse i Matrikkelen eller Postens 
adresseregister. Krav til format på feltene er beskrevet 
på våre nettsider.

Datakvalitet  - målepunktinformasjon format, aggregert

01.11.20 01.12.20 04.01.21 01.02.21 01.03.21 01.04.21 01.05.21
Mål 

2021

Antall aktive målepunkt 3 241 758 3 246 669 3 253 664 3 255 873 3 259 437 3 262 645 3 265 798

Feil format Husnummer 10 588 10 819 11 819 11 774 11 874 11 841 11 794

Feil format Postnummer 13 9 8 10 10 8 12

Feil format Poststed 839 847 121 122 129 139 144

Antall målepunkt med 
formatfeil i anleggsadresser

11 439 11 675 11 941 11 784 12 013 11 988 11 950

Kvalitet formatfeil 
anleggsadresser (%)

99,65% 99,64% 99,63% 99,64% 99,63% 99,63% 99,63% 100%

Antall gatenavn mangler på 
målepunkt*

29 502 29 109 27 103 26 156 25 423 24 523 22 750

Kompletthet gatenavn (%) 99,09% 99,10% 99,17% 99,20% 99,22% 99,25% 99,30%

Antatt årsforbruk mangler 
for forbruks- og 
kombinasjonspunkt

7 282 634 494 1583 652

Kompletthet antatt 
årsforbruk for forbruks- og 
kombinasjonspunkt

99,78% 99,98% 99,98 99,95% 99,98% 99,9%

*Merk at manglende gatenavn ikke nødvendigvis er en feil da det finnes adresser i Norge som ikke har gatenavn. Se oversikt på våre nettsider over 
hvilke anlegg som er identifisert som anlegg som ikke har en gyldig adresse. Dersom gate adresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde skal 
adressen være ''tom'' eller skal netteier inkludere ''det beste de har''.

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/anleggsadresse-krav-til-format-og-innhold/
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DATAKVALITET – SLUTTBRUKER-
INFORMASJON FORMAT (1 AV 2)
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Den positive trenden for kvalitet på format for 
sluttbrukerinformasjon har vært økende over flere 
måneder og fortsetter i april. 

Det er en god forbedring på antall målepunkter med feil 
innhold i e-post fra 1.4 til 1.5 hvor vi ser et par aktører 
som har gjort ryddejobben. Det gjenstår fortsatt 212 
målepunkt med feil epost innhold.

Aktører oppfordres til å fortsette arbeidet med å rette 
opp i datakvalitet på sine målepunkt. Aktører som har 
utfordringer med å identifisere feil på sine målepunkter 
kan kontakte Elhub på post@elhub.no for hjelp til å 
generere feillister. Det må forventes noe lenger svartid 
enn 2 dager på slike henvendelser. Elhub vil kontakte de 
aktørene som har lavest datakvalitet og følger opp disse 
individuelt.

Datakvalitet sluttbrukerinformasjon format – Sluttbrukers kontaktinformasjon

Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde 
sluttbrukerinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter 
å oppdatere sluttbrukerinformasjonen i Elhub
fortløpende. Krav til format på feltene er beskrevet på 
våre nettsider.

01.11.20 01.12.20 04.01.21 01.02.21 01.03.21 01.04.21 01.05.21 Mål 2021

Antall aktive målepunkter med 
ekstern kraftkontrakt

3 230 792 3 235 818 3 240 693 3 245 368 3 246 462 3 250 970 3 255 587

Feil format Telefon 16 146 13 792 13 316 12 671 10 947 8 377 7 859

Feil format Epost 3 288 3 023 3 140 3 105 2 006 1 905 1 750

Feil format Mobil 12 895 12 081 11 642 10 381 7 422 7 535 7 433

Antall målepunkter med feil 
kontaktinformasjons format

31 371 28 088 27 352 25 440 19 773 17 127 16 447

Kvalitet kontaktinformasjon (%) 99,03% 99,13% 99,17% 99,22% 99,39% 99,47% 99,49% 100%

Antall målepunkt alle kontaktfelt 
mangler næringskunder 
(telefon, epost og mobil)

52 312 56 640 54 750 53 339 53 721

Antall målepunkt alle kontaktfelt 
mangler privatkunder (telefon, 
epost og mobil)

44 295 43 605 42 569 38 877 37 082

Kompletthet 
kontaktinformasjon 
næringskunder (%)

90,19% 89,38% 89,75% 90,03% 90% 100%

Kompletthet 
kontaktinformasjon 
privatkunder (%)

98,37% 98,39% 98,43% 98,57% 98,64% 99,9%

Antall målepunkter med ugyldig 
fødselsnummer

127 121 117 109 99 20 20 0

Antall målepunkter med ugyldig 
organisasjonsnummer

54 50 50 51 47 48 44 0

Antall målepunkter med feil 
innhold i e-post

28 28 28 99 523 617 212 0

Antall målepunkter med feil 
''dødsbo'' i navn for 
privatperson

20 20 20 29 75 72 65 0

mailto:post@elhub.no
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DATAKVALITET – SLUTTBRUKER-
INFORMASJON FORMAT (2 AV 2)
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Den positive trenden for kvalitet på format for post- og 
fakturaadresser fortsetter i april. Det er noe oppgang i feil 
format husnummer.

Aktører oppfordres til å fortsette arbeidet med å rette 
opp i datakvalitet på sine målepunkt. Aktører som har 
utfordringer med å identifisere feil på sine målepunkter 
kan kontakte Elhub på post@elhub.no for hjelp til å 
generere feillister. Det må forventes noe lenger svartid 
enn 2 dager på slike henvendelser. Elhub vil kontakte de 
aktørene som har lavest datakvalitet og følger opp disse 
individuelt.

Datakvalitet sluttbrukerinformasjon format – Post- og fakturaadresse

Fakturaadresse 01.11.20 01.12.20 04.01.21 01.02.21 01.03.21 01.04.21 01.05.21 Mål 2021

Antall fakturaadresser 1 831 123 1 732 752 1 670 552 1 610 948 1 544 680 1 544 629 1 482 353

Feil format Postnummer 187 145 131 131 165 210 248

Feil format Husnummer 28 613 25 082 14 080 13 538 12 881 7 090 6 893

Postboks i gatenavn 34 613 32 572 28 854 28 308 26 234 22 885 21 146

Både gatenavn og 
postboks

20 288 19 072 13 836 13 488 13 222 12 870
12 229

Både gatenavn og 
stedsnavn

50 49 49 51 51 52 53

Antall feil fakturaadresser 81 754 75 024 55 235 53 826 50 925 41 502 39 005

Kvalitet fakturaadresser (%) 95,54% 95,67% 96,69% 96,66% 96,70% 97,31% 97,37% 100%

Postadresse 01.11.20 01.12.20 04.01.21 01.02.21 01.03.21 01.04.21 01.05.21 Mål 2021

Antall postadresser 3 230 829 3 235 817 3 240 706 3 245 387 3 246 489 3 250 968 3 255 629

Feil format Postnummer 233 234 251 278 246 234 238

Feil format Husnummer 37 061 37 171 37 650 36 442 35 493 33 533 34 180

Postboks i gatenavn 43 510 40 580 35 814 33 423 31 627 27 961 26 643

Både gatenavn og postboks 20 184 19 836 19 156 19 002 19 992 18 725 17 836

Både gatenavn og stedsnavn 875 634 613 600 583 562 376

Antall feil postadresser 100 645 97 435 93 480 88 826 86 961 80 254 78 622

Kvalitet postadresser (%) 96,88% 96,99% 97,15% 97,26% 97,32% 97,53% 97,59% 100%

Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde 
sluttbrukerinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter 
å oppdatere sluttbrukerinformasjonen i Elhub
fortløpende. Krav til format på feltene er beskrevet 
på våre nettsider.

mailto:post@elhub.no
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o Vi ser at andelen reverseringer av både 
innflyttinger, utflyttinger og leverandørbytter 
fluktuerer gjennom året, men at utviklingen 
over det siste året har vært stabil. Flere 
kraftleverandører har en relativt høyere andel 
reverseringer enn andre over tid, og bør 
kvalitetssikre interne rutiner. 

o Reversering av leverandørbytter, innflyttinger 
og utflyttinger skal benyttes hvis feil har 
oppstått, f.eks. hvis oppstart har blitt 
registrert på feil målepunkt. 

o Reverseringer kan foretas inntil 3 år tilbake i 
tid, og de fleste reverseringer gjøres typisk for 
de nærmeste månedene. Vi viser derfor kun 
andel reverseringer for inntil 2 måneder 
tilbake i tid.  
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ANDEL REVERSERINGER I % AV ANTALL LEVERANDØRBYTTER, 
INNFLYTTINGER OG UTFLYTTINGER PER MÅNED

▪ Gul graf viser andelen av utflyttinger (BRS-NO-201 og BRS-NO-211) som er reversert per måned.
▪ Blå graf viser andelen av innflyttinger (BRS-NO-102, BRS-NO-103 og BRS-NO-123) som er reversert per måned. 
▪ Grønn graf viser andelen av leverandørbytter (BRS-NO-101 og BRS-NO-104) som er reversert per måned. 
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AKTUELLE SAKER

o Kompletthet forbruk endte for april noe under nivåene fra 

tidligere måneder på versjon D+1

o Kompletthet produksjon og utveksling økte noe for versjon 

D+1 og D+2, samtidig gjenstår det en del for å bli helt 

komplett, spesielt for D+1

o Vi ser også at det kun er enkelte bruksdøgn vi er 100 % 

komplette på produksjon og utveksling ved D+2

o Kvaliteten på mottatte måleverdier viser en bedring, både 

for produksjon og utveksling

o Antallet ikke godkjente MGA hadde i april en nedgang på 

versjon D+1 og D+2, mens vi ser en økning på versjon D+4. 

Etterdønninger av overgang til sommertid, samt enkelte 

bruksdøgn med en del feil på høyere versjoner er deler av 

forklaringen.

o I april ble det gjort 106 rekjøringer, inkludert manuelle 

godkjenninger. Dette er en del høyere enn de to foregående 

månedene som begge endte under 100

o Nytt avviksoppgjør ble kjørt i midten av april. Den gode 

kvaliteten fortsetter og det ble kun gjort to manuelle 

reposteringer, ingen nye posteringer

o Faktureringsklare verdier for mars måned ble låst med 

versjon D+5 den 6. mai for alle MGA

o Grunnlag balanseavregning versjon D+5 for april 2021 ble ferdigstilt 6. mai

o Nytt avviksoppgjør kjørt 12. april

o Ingen nye manuelle posteringer gjennomført, kun 2 reposteringer

o Gebyrer for april ble fakturert 11. mai

o Med forfallsdato 26. mai

o Datakvalitet på måleverdier for april er publisert

o Foreløpig kvotepliktig forbruk første kvartal 2021 er beregnet

o Endelig versjon kjøres 20. mai

o 2-pris korreksjon av avviksoppgjør for stor produksjon for 2019 er gjennomført

o Elhub legger til nytt tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og 315 meldinger

o Avklaringer rundt funksjonalitet for asymmetrisk filtrering av måleverdier

o Rapportering av måleverdier for umålte anlegg med kjent profil, for eksempel gatelys

https://elhub.no/nyheter/grunnlag-balanseavregning-versjon-d5-for-april-2021-er-ferdigstilt/
https://elhub.no/nyheter/nytt-avviksoppgjor-er-kjort-14/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/maleverdier/datakvalitetskrav-maleverdier-2021/
https://elhub.no/nyheter/forelopig-kvotepliktig-forbruk-forste-kvartal-2021/
https://elhub.no/nyheter/2-pris-korreksjon-av-avviksoppgjor-for-stor-produksjon/
https://elhub.no/nyheter/elhub-legger-til-nytt-tidsstempel-i-utgaende-brs-no-313-og-315-meldinger/
https://elhub.no/maleverdier-og-beregninger/oppklaringer-rundt-innsending-av-asymmetriske-korreksjoner-til-elhub/
https://elhub.no/nyheter/rapportering-av-maleverdier-for-umalte-anlegg-med-kjent-profil-for-eksempel-gatelys/
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o Det var kun små endringer i april sammenlignet med foregående måneder på 
kompletthet forbruk, men fortsatt noe lavere kompletthet ved D+1 sammenlignet med 
tidligere

o Kompletthet Forbruk ved versjon D+5 endte på 99,9955%
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o Kompletthet for Produksjon økte en del både på versjon D+1 og D+2 for april måned
o Trenden for D+2 har vært positiv over lengre tid
o Komplette serier på Produksjon er en forutsetning for vellykket kjøring av grunnlag 

balanseavregning
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o For Utveksling er komplettheten ved D+1 tilbake over 98%
o Ved D+2 var komplettheten nok en gang høyt på 99-tallet
o Komplette serier på Utveksling er en forutsetning for vellykket kjøring av grunnlag 

balanseavregning
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o Kvaliteten på Forbruk endte i april med en nedgang i andel målt på alle versjoner
o Samtidig er andelen fortsatt over 99% ved D+5
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o Kvaliteten på Produksjon økte litt på alle versjoner i april
o Det er fremdeles en del verdier som ikke er målt på tidlige versjoner
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o Kvaliteten på Utveksling er noe varierende ved D+1 
o På versjon D+2 og D+5 var andelen Målt rekordhøy i april
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o For april var det en liten nedgang i total kompletthet ved D+1
o For antall ikke godkjente balanseavregningsgrunnlag er det fortsatt et stykke unna målsetting, 

og trenden for D+5 er fortsatt negativ
o Kvaliteten på mottatte måleverdier øker på både D+2 og D+5 for produksjon og utveksling

Kompletthet

D+1 D+5

Krav 99,5 % 100 %

Aggregert oppnåelse

Januar 2021 99,8039 % 99,9971 %

Februar 2021 99,3962 % 99,9972 %

Mars 2021 99,4224 % 99,9950 %

April 2021 99,2682 % 99,9955 %

Kvalitet: Andel Målt + Endelig Estimert

Forbruk Produksjon Utveksling

D+2 D+5 D+2 D+5 D+2 D+5

Krav 98 % 99% 99 % 100 % 99 % 100 %

Aggregert oppnåelse

Januar 2021 98,5206 % 99,1488 % 98,5170 % 99,4194 % 98,6484 % 99,073 %

Februar 2021 98,6262 % 99,1386 % 98,5177 % 99,2866 % 98,7535 % 99,1402 %

Mars 2021 98,8362 % 99,1177 % 98,4781 % 99,4191 % 98,6823 % 99,2881 %

April 2021 98,6149 % 99,2933 % 98,9242 % 99,5048 % 99,2110 % 99,5136 %

Midlertidige måleverdier ved D+5

Forbruk Produksjon Utveksling

Krav 0 % 0 % 0 &

Aggregert oppnåelse

Januar 2021 0,0018 % 0,0014 % 0,0006 %

Februar 2021 0,0022 % 0,0056% 0,0008 %

Mars 2021 0,0036 % 0,0172 % 0,0003 %

April 2021 0,0027 % 0,0100 % 0,0005 %

Ikke godkjente balanseavregningsgrunnlag

D+2 D+5

Krav 1 0

Aggregert oppnåelse

Januar 2021 1,34 0,16

Februar 2021 0,94 0,18

Mars 2021 1,38 0,26

April 2021 1,15 0,30
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• Diagrammet viser volumendringene på 
timesavregna forbruk mellom de ulike 
balanseavregningsversjonene

• Det store avviket fra normalen på endringer fra D1 
til D2 og D4 til D5 er knytta til ett enkelt MGA for 
ett enkelt bruksdøgn (15/4). Ellers var 
progresjonen normal for denne måneden.

• Endring i volum fra til høyere versjoner har 
normalt en progresjon med størst endring første 
døgn, og lavere fram mot endelig versjon. At 
denne konvergerer mot riktig volum tidlig, 
indikerer at nettselskapenes oppfølging av feil 
generelt starter tidlig

• D+5 henviser til når versjon D+5 er endelig 
godkjent, mens de andre versjonene ikke har krav 
om at balanse er oppnådd innenfor Elhubs
valideringsregler

• Y-aksens enhet er GWh (1GWh = 1 000 000kWh)
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Gjennomsnittlig antall IKKE godkjente MGA pr bruksdøgn ved de ulike versjonskjøringer av 
grunnlag for balanseavregning (av totalt 311):

o Elhub skal hver eneste dag kjøre grunnlag for 
balanseavregning for de 5 seneste bruksdøgn, 
henholdsvis versjon D+1 for dagen før, D+2 for 
bruksdøgnet 2 dager tilbake osv

o Ved godkjent D+5 vil verdiene låses og anses som 
faktureringsklare. Aggregerte verdier sendes ut til 
relevante markedsaktører og til eSett for 
balanseavregning

o Antallet ikke godkjente MGA for april gikk noe ned 
både på versjon D+1 og D+2

o For D+4 gikk antallet ikke godkjente MGA opp i april, 
det var flere enkelte bruksdøgn som trakk opp i 
negativ retning

o Vi minner om viktigheten av at netteiere daglig 
sjekker resultatene av grunnlagene, også for 
bruksdøgn mer enn 5 dager tilbake i tid, da vi ser at 
ikke alle MGA blir godkjent av den automatiske D+5 
jobben
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o Totalt antall rekjøringer av jobber utført av 
operatører, inkludert manuelle godkjenninger, var 
106. Antallet har økt to måneder på rad. Overgang 
fra normal- til sommertid innebærer normalt flere 
ekstra rekjøringer, og dette er inkludert i april da 
rekjøringer hovedsakelig utføres for D+5-versjonen.

o I økende grad rekjører vi alle ikke-godkjente MGAer
samtidig, dette reflekteres i økning i kolonnen 
"Utsatt/ekstra (alle)". Dette reduserer enkelte 
ganger nødvendigheten av å rekjøre enkeltvis.

o Tabellen med summert forsinkelse i antall døgn 
teller total forsinkelse for hele måneden fra og med 
D+6. Forsinkelser innenfor D+5-dagen telles ikke 
med her. Tabellen er basert på bruksdøgn, i 
motsetning til de andre tabellene som er basert på 
døgnet jobbene ble kjørt

o Manuelle rekjøringer foretas nesten utelukkende 
når MGAet har hatt betydelige feil i måleverdier ved 
D+5, som så er korrigert. I enkelte tilfeller må 
samme MGA kjøres flere ganger for å passere 
kravene. Godkjenning foretas når manuell 
gjennomgang viser at måleverdier enten er korrekte 
tross valideringsfeil, eller at bedring ikke er mulig

Status på kjøringer av beregningsjobber for balanseavregningsgrunnlag:

Tidsstyrt (alle) Utsatt/ekstra 
(alle)

Rekjøring 
enkelt-MGA

Manuelle 
godkjenninger

Automatiske 
godkjenninger

November 136 2 104 53 70

Desember (2020) 92 3 74 40 23

Januar (2021) 90 4 78 35 17

Februar 84 - 37 27 34

Mars 91 4 62 24 42

April 103 6 57 43 66

MGAer med flest manuelle 
godkjenninger og rekjøringer 
samlet (kjøringer i april)

Antall

NKMAG1 11

SFE2 9

KVINN1 7

HAUGAL2 7

SN01HAFSL1 6

LUSTER1 5

LYSEP1 4

MNBUS1 4

NKYN1, JÆREN1, GLITRE D2 3

HYDROAL6, BKKP11 KJØSN 3

MGAer med sum av antall døgns 
forsinkelse for godkjent D+5-
versjon (bruksdøgn i april)

Antall dager

KVINN1 10

NKMAG1 9

SFE2 7

LYSEP1 6

NKYN1 5

SN01HAFSL1 5

LUSTER1 4

MIP1 4

LÆRDAL1 4

SKAGK2, HYDROAL6 3
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o Ved beregning av JIP er nettapsparametre sentralt. 
Beregningen påvirkes også av antall profilavregnede 
målepunkter og MGAets fysiske egenskaper, 
eksempelvis storforbruk og storproduksjon og 
utveksling/gjennomstrømning

o Hvert målepunkt har registrert et estimert, eller 
forventa, årsforbruk. Delt ned på døgnnivå har vi 
kalt det "estimert daglig forbruk" (EDF). Dette 
brukes i fordeling av JIP mellom målepunktene

o Hvis det over tid er stort avvik mellom JIP og 
summen av EDF for de profilavregnede 
målepunktene, indikerer dette at enten JIP eller EDF 
er feil. Ligger feilen i JIP-en, indikerer dette at 
nettapsparametre kan justeres. Elhub kan i noen 
grad bistå med dette. Men det kan også skyldes at 
forventa årsforbruk er registrert for høyt eller lavt 
på ett eller flere målepunker i en slik grad at det gir 
utslag på gjennomsnittet

o For å gi nettselskapene en indikasjon på hvordan de 
ligger an presenterer vi her de 40 MGAene med 
størst avvik siste måned, sammen med 
gjennomsnittet siste år

o Merk at JIP/EDF vil variere gjennom året, derfor er 
det nyttig å se de to andelene i sammenheng

MGAer med størst 
andel siste måned 
sammenliknet med snitt 
siste 12 måneder

JIP/EDF 
april

JIP/EDF 12 
måneder

VOKKS1 1001 % 358 %

HAUGAL3 956 % 777 %

ODDA2 941 % 1048 %

SODVIN1 820 % 244 %

VANG1 701 % 212 %

RAUL1 621 % 356 %

UVDAL1 439 % 564 %

NORE1 418 % 525 %

HAUGAL9 375 % 295 %

ANDØY1 370 % 395 %

KLEPP1 367 % 342 %

HAUGAL2 346 % 1406 %

ETNE1 303 % 166 %

ROLLAG1 296 % 406 %

HEMSED1 294 % 310 %

ORKDAL1 290 % 270 %

SANDØY1 280 % 277 %

NOTOD1 261 % 177 %

KRØD1 211 % 156 %

HELGEL1 195 % 190 %

MGAer med minst 
andel siste måned 
sammenliknet med snitt 
siste 12 måneder

JIP/EDF 
april

JIP/EDF 12 
måneder

LUSTER1 24 % 140 %

VOSS1 34 % 110 %

BKKN1 36 % 68 %

AURL1 44 % 50 %

STRANDA1 44 % 358 %

NEAS1 50 % 248 %

SYKKYLV1 50 % 163 %

RAKKE1 52 % 860 %

STRYN1 52 % 63 %

NTE3 54 % 147 %

HAUGAL1 55 % 66 %

NNAS FREDR 56 % 87 %

SVORKA1 56 % 212 %

NNAS ASKØY 58 % 69 %

JÆREN1 59 % 65 %

SUNNDAL1 60 % 155 %

NKYN1 61 % 80 %

ISTAD1 63 % 67 %

ALTA1 65 % 79 %

HARD1 66 % 112 %
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SUM PRODUKSJON, FORBRUK, ESTIMERT TAP OG NETTO UTVEKSLING (MWh)

April 21
SUM

siste 12 mnd

SUM produksjon 12 444 137 159 209 411 

Produksjon 12 439 883 159 181 112 

Produksjon plusskunder - netto 
bidrag 4 254 28 299 

SUM forbruk eks tap 11 042 388 130 536 442 

Timeforbruk 10 949 801 128 968 688 

- Normal timeforbruk 10 921 020 128 093 005 

- Pumpekraftverk 17 266 659 674 

- Pumping 11 514 216 008 

Profilforbruk 92 588 1 567 755 

SUM estimert tap 630 782 7 767 338 

Beregnet estimert tap ved D+5 624 100 7 656 490 

Tap forbruk uten kraftleverandør 6 682 110 848 

Netto utveksling (eksport) 770 968 20 905 631 

Statistikken viser sum av produksjon, forbruk, estimert tap og netto utveksling i MWh i alle nettavregningsområder etter kjøring av 
balanseavregning pr D+5 for alle driftsdøgn. Måleverdikorrigeringer som er sendt inn etter D+5 er ikke hensyntatt. 
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TAP FORBRUK UTEN KRAFTLEVERANDØR SISTE 12 MÅNEDERS PERIODE

Tap på forbruk uten kraftleverandør skjer på målepunkter som er aktive og strømsatt, til tross for at det ikke er registret sluttbruker på 
målepunktet. Ved å optimalisere flytteprosessene, kombinert med å stenge anleggene dersom sluttbruker ikke er kjent, kan dette tapet 
reduseres. Grafen viser summen av tapet foregående 12-måneders periode, aggregert over alle nettområder, basert på måleverdier på D+5. 
Måleverdikorrigeringer som er sendt inn etter D+5 er ikke hensyntatt. 
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AVVIKSOPPGJØR
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Avviksoppgjørene har over tid i all hovedsak blitt kjørt som 
planlagt rundt den 15. i hver måned

Dette er fordi kvaliteten på mottatte korreksjoner i Elhub har 
blitt stadig bedre

Nytt avviksoppgjør ble kjørt 12. april

Kvaliteten på oppgjøret var veldig god og vi gjorde ingen 
manuelle posteringer kun 2 manuelle reposteringer. Dette 
innebærer at alle manuelle håndteringer nå er kvittert ut

Avregningene har vært gjennomført i to steg:
• Kjøring fakturaer på faktureringsdagen (CD fakturaer)
• Utsending av manuelle korreksjonsfakturaer/ -

kreditnotaer dagen etter sammen med informasjon til 
berørte aktører på basis av manuell kontroll av oppgjøret

Mnd Fakturert

Totalt 2019 Kr 124 133 725,92

Totalt 2020 Kr 201 542 445,56

Januar 2021 Kr   18 585 873,83

Februar 2021 Kr   27 190 347,17

Mars 2021 Kr   29 275 787,55

April 2021 kr   27 190 347,17

Totalt kr 427 918 527,20
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INNKOMMENDE HENVENDELSER OG 
BEHANDLINGSTID PER E-POST

33

Henvendelser til post@elhub.no
Elhub mottar en rekke henvendelser fra markedsaktører 
og systemleverandører. Sakene omhandler alt fra spørsmål 
om hva Elhub er til hjelp til feilsøking av avviste 
markedsprosesser hos markedsstøtte, samt spørsmål om 
manglende måleverdier og hjelp til avregningsgrunnlag hos 
måleverdier og beregninger.

Vårt mål er at 80 % av alle henvendelser skal være besvart 
innen 2 arbeidsdager og at 80% av sakene være løst innen 
30 dager.

I april mottok vi totalt 619 henvendelser. 89% av sakene vi 
mottok ble besvart innen 2 arbeidsdager. Vi løste 513 saker i 
april, 185 saker ble avsluttet pga. manglende respons, og vi 
har 219 åpne saker per 30. april.

Vi har løst 87% av sakene vi mottok i mars innen 30 dager.
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Sikkerhetsstatus fra Elhub CISO

• Informasjon presenteres i møtet
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Prosjekt Optimus

• Elhubs infrastruktur består av et sett fysiske dataservere og tilhørende software levert av Oracle som er satt 
opp på en redundant måte med doble sett hver på primær (site 1) og sekundær lokasjon (site 2). 
Investeringen ble gjort i 2015 og er i ferd med å nå slutten av teknisk levetid. 

Det må derfor gjøres en investering i ny infrastruktur for å møte to utfordringer:
• Dagens hardware er i ferd med å gå ut av support og vi må investere i ny infrastruktur for å få full support igjen fra 

Oracle

• Dagens infrastruktur støtter ikke utvikling av ny funksjonalitet for innføring av 15-minutters oppløsning i 
balanseavregningen

• Vi arbeider med å utrede og planlegge flytting av Elhub til sky-løsning
• Prosjekt med prosjektleder og styringsgruppe etablert

• BP2 Investeringsbeslutning legges frem for Elhubs styre over sommeren

• Foreløpig arbeidsdato for migrering og svitsj-over til nytt prod-miljø er august 2022
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Status EBGL-15min prosjekt

• Utvikling av oppgradert kjerneløsning, som utføres av Siemens/eMeter, går etter planen, og del 1 av kjørbar kode 
er under testing hos Elhub. Utvikling av del 2 er påbegynt og går etter planen. Akseptansetest planlagt over 
sommeren

• Forberedelser til oppgradering av hovedapplikasjon Energy IP er under arbeid. Testmiljøene og testspesifikkasjon
skal være klar over sommeren

• Scope-review, funksjonell design og teknisk løsningsbeskrivelse av egenutviklet programvare er gjennomført. 
Oppstart utvikling i juni

• Arbeidsmøter med systemleverandører og markedsaktører gjennomført. Dokumentasjon av 15 min 
funksjonalitet vil bli sendt ut

• Oppfølging av utviklingsarbeidet hos systemleverandørene vil gjøres fra Q2
• Oppfølging av nettselskap mht utskifting av målere for 15 min vil gjøres fra Q3
• Elhub rapporterer til Nordic Balancing Model prosjektet status og progresjon i EBGL-15min endringen i det 

norske markedet.
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Gjennomføringsplan og vesentlige milepæler



Åpen informasjon / Public information

Revidering av Elhubs roadmap

• Vi har flere store prosjekter pågående og begrenset utviklingskapasitet

• Følgende hovedaktiviteter der utviklingsressurser er involvert er prioritert høyest kommende år:
• Daglig drift

• Håndtering og retting av høyt prioriterte feil

• Fokus på sikkerhet

• Prosjekt Optimus

• EBGL 15 min inkludert oppgradering til EIP8.6/MTM2.1

• Kritiske oppgraderinger på eksisterende on prem løsning

• R6.3.0, R7.0.0 og enkelte andre prioriterte endringer. Se neste slide.

• Vi må nedprioritere noen planlagte funksjonelle forbedringer og har revidert vår roadmap over funksjonelle 
initiativer

• Vi vil arbeide med å levere mindre endringer når det lar seg gjøre uten å påvirke aktivitetene over. Synlige 
og etterspurte endringer med relativt lavt kost/kompleksitet vil prioriteres.

• Regulatoriske krav knyttet til nettariffer er en usikkerhetsfaktor.
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Kommende funksjonelle endringer

• R6.3.0 27.06.21

– EI-819 Inkludere nabonettets utvekslingsmålepunkt i Daglig måleverdier (liste)

– EI-508 Sammenligne aktuell kjøring med historisk gjennomsnitt for å finne avvik i 
balanseavregningen – endring i Daglige måleverdier liste

• R7.0.0 September 2021

– EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

– EI-59 Mulighet for nettselskap å avvise en innflytting i inaktivt målepunkt

• Prioriterte endringer H2 21

– EI-884 Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302

– EI-893 Avvise korreksjoner av måleverdier i sluttbrukers disfavør som er eldre enn 6 måneder

– EI-886 Forenkling av godkjenningssiden i Elhub min side 
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Elhub systemet funksjonell roadmap
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Saksnr.: 33-03

Saksnavn: Saker fra Brukerforum
Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 6 neste slides

Kort beskrivelse av saken

Problemstilling:

• Distribusjon av effekttariffer - informasjon om status arbeidsgruppen
• Godkjenning av tredjepartstilgang for næringskunder

Hva skal det tas stilling til:
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Status arbeidsgruppe for kommunikasjon av nettariffer

• Systemstøtten for Ediel (SSE) arbeidsgruppe som arbeider med felles standard for utveksling av 
tariffinformasjon mellom markedsaktører har gjennomført 5 arbeidsmøter. Resultatene fra diskusjonene i 
gruppen vil bli publisert i en rapport etter sommeren.

• Gruppen har representater fra nettselskaper (Elvia, Agder Energi Nett), kraftleverandører (Fjordkraft, Istad), 
Tredjeparter (Entro) og systemleverandører (Hansen CX).

• Tibber har også vært kontaktet fordi de har vært med i Elvias prosjekt for å lage et API for publisering av 
tariffinformasjon

• RME har vært kontaktet for enkelte avklaringer vedrørende deres forslag til forskrift til OED

• Gruppen har fokusert på de vanligste kundegruppene. Varianter som ikke er analysert grundig inkluderer 
sluttbrukere i regionalnett og sentralnett, produksjonspunkt utover plusskunder og utvekslingspunkt.
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Foreløpige resultater fra arbeidsgruppen 1/2

• RMEs forslag til OED kan tolkes sånn at det er gårsdagens nettleie som skal fungere som et prissignal til 
sluttbrukeren. Arbeidsgruppen mener bestemt at informasjon om gårsdagens nettleier ikke er god 
informasjon for å endre sluttbrukers adferd og dermed flytte forbruk fra timer med høy last.

• Gruppen har konkludert med at det er to typer informasjon som er verdifull. De har også utarbeidet forslag 
til informasjonsmodeller for disse.

• Full tariffinformasjon – Denne informasjonen vil gjøre det mulig å i strukturert form kommunisere den 
informasjonen om tariff som nettselskapene i dag publiserer på sine hjemmesider. Kan brukes av kraftleverandør, 
tredjepart og sluttbruker til å forstå hvordan tariffen er bygget opp og eventuelt hvilke tiltak sluttbruker kan gjøre 
for å senke kostnader.

• Prissignaler som tidsserie – Ferdig utregnet tidsserie som kan brukes direkte til styring av utstyr. Dette vil ha høy 
verdi for energileddet og time-of-use modeller. Denne informasjonen kan utledes fra den fulle tariffinformasjon 
(første punkt) men om nettselskapet publiserer ferdig utregnete prissignaler vil det være enklere for en aktør å 
bygge løsninger rundt disse, for eksempel for styring av elektrisk utstyr.

• Disse to typene informasjon er kompletterende og begge bør distribueres i markedet. Det vil være 
fordelaktig med en trinnvis implementasjon i markedet slik at man tidlig skaper verdi.

• Tidsserie for energileddet for husholdningskunder har høy nytteverdi men vil sannsynlig være det mest komplekse 
å kommunisere

• Åpen informasjon om tariffer per nettområde bør være relativt enkelt å implementere
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Foreløpige resultater fra arbeidsgruppen 2/2

• Gruppen ser også på hvilken måte informasjonen kan kommuniseres, enten direkte fra nettselskapene eller 
via Elhub.

• Kraftleverandører og tredjeparter ønsker ett sted å hente informasjonen fra.

• De større nettselskapene er bekymret for deres kostnader gitt at implementasjon gjøres i Elhub. Med dagens 
gebyrstruktur mener de at de dekker en urettferdig stor del av totalkostnadene.

• Gruppen ser også overordnet på kost/nytte for de ulike modellene, både hva gjelder hvilken informasjon 
som kommuniseres og på hvilken måte informasjonen kommuniseres.

• Informasjonssikkerhet og tilgang til tariffinformasjon

• Informasjon om hvilke tariffer et nettselskap tilbyr er offentlig tilgjengelig

• Inntil videre legger vi til grunn at sluttbruker bestemmer hvem som har tilgang til informasjon om tariff og 
prissignaler på deres målepunkt. Måten tilgang gis må dog være enklere enn dagens prosess for å gi tilgang til 
tredjeparter.
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Informasjonsmodell for
full tariffinformasjon
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Informasjonsmodell for prissignaler

Kun Energiledd

Energi-, effekt- og fastledd
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• RME har tydeliggjort at det forventes at Elhub påser at sluttkunder har gitt samtykke for tredjepartstilgang, også for næringskunder

• Elhub har besluttet å gjennomføre følgende tiltak for forenkling av prosess for tredjepartstilgang for næringskunder

• Økt grad av manuell godkjenning, som en midlertidig løsning på kort sikt

• Elhub vil kreve at det foreligger en skriftlig avtale mellom tredjepartsaktøren og sluttbrukeren som er registrert på de målepunktene der 
manuell godkjenning skal gjennomføres. Den manuelle prosessen skal fungere likt som den automatiserte prosessen ved samtykke via
Elhub Min Side. Elhub vil publisere en oppdatert veileder med krav og forslag til fullmakt

• Manuell godkjenning vil kunne benyttes når sluttbruker hindres fra å godkjenne tilgangsforespørsler til egen organisasjon, underenheter 
eller datterselskap, organisasjonen er registrert med flere underenheter eller i næringsbygg dere tredjeparten blir pålagt mye ekstraarbeid 
ved å bistå leietagere med å godkjenne tilgangsforespørsel via Elhub Min Side.

• I første omgang vil manuell godkjenning ikke medføre noen ekstrakostnad. Vi vil i Q3 2021 evaluere hvordan den manuelle prosedyren 
fungerer, og om det bør være en betalbar tjeneste i Elhub.

• På lengre sikt arbeide for en løsning der sluttbruker godkjenner tredjepartstilgang på organisasjonsnivå

• Vi ønsker at sluttbruker skal kunne godkjenne tredjepartstilgang for alle nåværende og fremtidige målepunkter tilknyttet egen sluttbrukerID
(organisasjonsnummer / fødselsnummer). Da vil fremtidige målepunkter tilknyttet samme sluttbrukerID automatisk godkjennes for 
tredjeparter med tilgang. Endringen medfører utvikling i brukergrensesnittet og BRS-NO-622.

• Tiltakene ble presentert i Elhub brukerforum 20.05.2021

• Tredjepartene som var til stede var tilfreds med at vi i større grad avhjelper manuelt ved problemer og positive til den langsiktige løsningen, men 
påpekte at tiltakene ikke vil løse problemene med å få tak i riktig målepunktID for riktig organisasjon eller problemene med å tak i riktig person 
hos sluttbruker til å godkjenne. Tredjepartene fastholdt at de mener det er urimelig at det er enklere for kraftleverandører å få tilgang til 
måleverdier enn tredjeparter og at de er positive til en strengere regulering av tredjeparter dersom dette er nødvendig for å forenkle 
tilgangsprosessen

Tilgang til næringskunders måleverdier for tredjeparter
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Saksnr.: 33-04

Saksnavn: Status aktører

Runde rundt bordet hvor bransjerådsmedlemmene orienterer om 
status og problemstillinger knyttet til Elhub og egen virksomhet. 

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Medlemmer bransjerådet

Vedlegg: ingen
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Saksnr.: 33-05

Saksnavn: Siste nytt fra RME
Sakstype: Orientering

Ansvarlig: RME

Vedlegg: Egen presentasjon

Kort beskrivelse av saken

Problemstilling:

Siste nytt fra RME

Hva skal det tas stilling til:



Åpen informasjon / Public information

Saksnr.: 33-06

Saksnavn: Personvernsamarbeid i bransjen

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 3 neste slides
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Status personvernarbeid i Elhub 2020

Elhubs personvernarbeid

• Personvern er innebygget – privacy by design

• Egen IT-sikkerhets- og personverngruppe

• Opplæring av nye medarbeidere og bevisstgjøring av 
alle

• Løpende oppfølging gjennom internkontroll

• ROS-analyser inkluderer også personvernvurderinger

• Forespørsler om utlevering av data til f.eks. 
forskningsformål vurderes i hvert tilfelle

• Løpende prosjektdeltakelse – proaktiv tilnærming

• Samarbeider med Statnetts faggruppe personvern, og 
Statnetts personvernombud er også ombud for Elhub

2020

• Et begrenset antall hendelser i 2020

• Ingen varsler sendt Datatilsynet i 2020

• En forespørsler om innsyn, retting og/ eller sletting
• Innsyn = Elhub Min side (plugin)

• Retting og sletting = kildene til data, i stor grad 
kraftleverandør men også nettselskap

• Schrems II
• Elhub har insourcet drift og utvikling

• Tiltak er iverksatt der hvor databehandling fortsatt 
var aktuelt i land utenfor EU/ EØS/ godkjente 
tredjeland

• Elhub vurderer konsekvenser av Schrems II som del 
av vurderingene rundt evt. skyløsning 
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Personvernsamarbeid i sluttbrukermarkedet for kraft

• Tre selvstendige behandlingsansvarlige behandler tilnærmet samme datasett

• Forskjellige behandlingsformål og hjemler for databehandling 

• Forskjellige kilder til personopplysninger (matrikkelen, DSF, sluttbrukeren selv mv.)

• Tilnærmet samme datasett som utveksles og behandles av partene

• Samme tilsynsmyndighet (Datatilsynet)

• RME er også premissgiver
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Personvernsamarbeid i sluttbrukermarkedet for kraft

• Et veldig godt stykke arbeid er gjort med Bransjenormen for personvern

• Elhub opplever liten dialog på tvers i verdikjeden – vi kjenner i liten grad personvernarbeidet hos hver av 
markedsaktørene og dere kjenner kanskje i liten grad personvernarbeidet i Elhub?

• Elhub opplever at grensene mellom Elhub Edielstandard og GDPR-regelverket kan være mindre klare i 
bransjen (ref. BRS-NO-601 og ønske om felles standard for sletting)

• Elhub ønsker å bidra til ytterligere samarbeid og heving av personvernarbeidet i bransjen

➢ Elhub ønsker at markedsaktørene registrerer kontaktpersoner for personvernspørsmål i Edielportalen, for rask 
tilgang til riktige ressurser ved hendelser/ avvik

➢ Elhub ønsker å kunne invitere personvernressurser til relevante arbeidsgrupper på problemstillinger knyttet til 
meldingsutveksling og markedsprosesser

➢ Elhub ser nytte i et personvernfelleskap med domenekunnskap om bransjen
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metering points
master data

metered values
time series

Eventuelt (i)

• AOB


