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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
o Daglige måleverdier (liste) og Estimeringskoder i Elhub Aktørportal vil i enkelte spesielle tilfeller ikke bli oppdatert med sist gjeldende 

versjon av måleverdiene. Problemet gjelder også aggregerte måleverdier i portalen, med samme årsak

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent
o MGA som ikke er godkjent for 29/5 (D+10)

o NORE1
o MGA som ikke er godkjent for 28/5 (D+11)

o NORE1

o MGA som ikke er godkjent for 30/5 (D+9)
o NORE1

o MGA som ikke er godkjent for 31/5 (D+8)
o NORE1
o AUSTEV1

o MGA som ikke er godkjent for 1/6 (D+7)
o NORE1
o VOKKS1

o MGA som ikke er godkjent for 2/6 (D+6)
o NORE1
o SFE3

o MGA som ikke er godkjent for 3/6 (D+5)
o EQUINOR3
o NORE1
o SFE3
o SUNNFJD1

o MGA som ikke er godkjent for 4/6 (D+4)
o EQUINOR3
o KVINN1
o LYSEP1
o NORE1
o ORKDAL1
o SUNNFJD1
o VÅLSK1



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for mai ble kjørt i går 7. juni

o Forfall 22. juni

Avviksoppgjør
o Nytt avviksoppgjør planlegges kjørt onsdag 15. juni



Aktuelle saker

o Oppdatert personvernerklæring. Elhub har oppdatert personvernerklæringen slik at det tydeligere vises 
at vi av og til må gi ut data til statistikk og analyse, hvem vi gir ut data til og hvorfor mottakerne kan be 
om data fra Elhub. 
o Lagringstid for enkelte personopplysninger og kraftmarkedsspesifikk personopplysning er oppdatert til 1136 dager (om lag 3 år

og 40 dager) for eventuell feilretting og mulighet for å korrigere økonomiske oppgjør 
o Statistikk og analyse 

o Elhub er i noen tilfeller pålagt ved lov å gi ut personopplysninger til statistikk og analyse, til mottakere som har rett til å 
kreve at Elhub leverer ut slike opplysninger. Dette gjelder per i dag Statistisk Sentralbyrå SSB (Statistikkloven), Norges 
Vassdrags- og elektrisitetsdirektorat NVE (Energiloven og Delegeringsvedtak) og Reguleringsmyndigheten for Energi RME 
(Energiloven). Ut over dette får offentlige myndigheter som for eksempel politi, skattemyndigheter, konkurransetilsynet, 
direktorater og departement utlevert personopplysninger de trenger og har rett til i det enkelte tilfellet, for å utføre sine
oppgaver.

o Anonymiserte opplysninger som ikke kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, deles for statistikk og analyse etter behov.

o Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
o 13.6.2022 Netteier i FLESB1 (50YJ2G9YIK1HMY4Q) endres fra Flesberg Elektrisitetsverk Nett AS (GLN: 7080005050647) til 

Midtnett AS (GLN: 7080003869012). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub.

https://elhub.no/nyheter/oppdatert-personvernerklaering/
https://elhub.no/personvern-og-sikkerhet/elhubs-personvernerklaering/
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 Ingen planlagt nedetid førstkommende søndag, 12. juni

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 15.06.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar
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