
Åpent statusmøte for Elhub brukere

29.06.2022



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 20/6 (D+9)
o LÆRDAL1

o MGA som ikke er godkjent for 21/6 (D+8)
o LÆRDAL1
o VOKKS1

o MGA som ikke er godkjent for 22/6 (D+7)
o FINNÅS1

o MGA som ikke er godkjent for 25/6 (D+4)
o FOSEN1
o SFE3
o SKAGN3
o TEN1



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering
o Gebyrfakturering for juni planlagt kjørt 5. juli

o Forfall 20. juli

Avviksoppgjør
o Som tidligere år vil det ikke kjøres avviksoppgjør i juli
o Neste kjøring er satt opp mandag 15. august

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/fakturering/planlagte-kjoringer-for-avviksoppgjoret/


Aktuelle saker

o Åpningstid på Elhubs supporttelefon i juli
o I hele juli har vi sommertid på Elhubs supporttelefon. Åpningstider Elhub-telefon 01.07.2021 – 31.07.2021: 09:00-14:00, 

mandag til fredag
o Fra 1. august vil vi gå tilbake til våre normale åpningstider, 09:00-15:30 mandag til fredag

o Det er ingen planlagte strukturdataendringer kommende uke 

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


Aktuelle saker



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, 3. juli

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 06.07.2022 kl. 12.30

o Vi vil fortsette å kjøre Åpent statusmøte for Elhub brukere hver onsdag kl. 12.30 gjennom hele 
sommeren 



Spørsmål og svar
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