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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 Elhubs 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 5/8 (D+5) o MGA som ikke er godkjent for 6/8 (D+4)

o MGA som ikke er godkjent for 7/8 (D+3)

o Grunnlag balanseavregning versjon D+5 for juli ferdigstilt for alle MGA i går

https://elhub.no/nyheter/grunnlag-balanseavregning-versjon-d5-for-juli-2022-er-ferdigstilt/


Gebyrfakturering og avviksoppgjør

Gebyrfakturering

o Gebyrfakturering for juli kjørt 5. august
o Forfall 20. august

Avviksoppgjør
o Neste kjøring skjer mandag 15. August

o Husk å sjekke store endringer på målerverdier. Lister er distribuert ut til aktuelle netteiere. Disse må kvalitetssikres og 
eventuelt utbedres inneværende uke.



Aktuelle saker

o EI-840 rulles ut i Exatest2-miljøet torsdag 18. august
o Ny kategori i "BRS-NO-601 - Forespørsel til nettselskapet" som skal benyttes når forespørsel inneholder personopplysninger
o Et utvalg pilotaktører verifiserer systemstøtte for mottak av melding med ny kategori på vegne av alle nettselskaper

o Vi er allerede dialog med pilotaktører, men dersom flere ønsker å verifisere – send en e-post til post@elhub.no
o Testbeskrivelse ligger her: Testcase for Nettselskap - Elhub - DDM601-02

o Det er frivillig for kraftleverandører å verifisere støtte for sending av melding med ny kategori
o EI-840 er planlagt å rulles ut til produksjonsmiljøet 2. oktober 2022

o Det er ingen planlagte strukturdataendringer i Elhub kommende uke

mailto:post@elhub.no
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/testing/aktorgodkjenning/testbeskrivelser-for-aktorgodkjenning/testcase-for-nettselskap/#DDM601-02
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 Det planlegges for et lite teknisk vedlikehold førstkommende søndag, 14. august
o Dog uten nedetid – men man må kunne påregne 1-2 timers prosesseringstid mellom 12:00-14:00

o Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-
testmiljo-for-aktorgodkjenning/
o Nedetid torsdag 18. August fra 09:00-16:00 – utrulling av Elhub R9.1.0 + EI-840 (ny kategori i BRS-NO-601)

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 17.08.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar
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