
Elhub for 
kraftleverandører

Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som 
kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang 

av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Gardermoen 6. september 2017



Agenda – Formiddag

• Kl. 09:30 Velkommen

• Kl. 09:40 Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub 

• Beskyttelse av data i Elhub

• Kl. 10:00 Slik støtter Elhub Aktørportal deg i dine oppgaver som kraftleverandør 

• Roller og tilganger til data i Elhub

• Kl. 10:30 Pause

• Kl. 10:45 Aktørportalstøtte (forts)

• Overvåkning av markedsprosesser, rapporter for grunndata, måleverdier, resultater fra beregninger og avregning

• Tilgang til data for balanseansvarlig og tredjepart

• Kl. 12:00 Lunsj



• Kl. 13:00 Forretningsprosesser i Elhub-verden 

• Hvordan er forretningsprosessene dokumentert fra Elhub: sekvensdiagram, valideringsregler, meldingsreferanser

• Kl. 13:15 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som kraftleverandør

• Leverandørskifte, leverandørskifte fra leveringsplikt, innflyttinger, utflyttinger og opphør, innsending av måleravlesning, 
oppdatering av grunndata, Spørring på grunndata, forespørsel til Elhub og nettselskap 

• Kl. 14:00 Pause

• Kl. 14:15 I hvilke prosesser er du som kraftleverandør involvert? 

• Innflyttinger fra nettselskap, utflytting fra nettselskap, oppdatering av grunndata, måleverdier og avregningsgrunnlag

• Kl. 14:45 Måleverdier, beregninger og avregningsgrunnlag 

• Motta måleverdier, grunnlag for balanseavregning, avviksoppgjør

• 15:30 Avslutning

Agenda – Ettermiddag



Energiloven, forskrift og avregningskonsesjonen
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Konsesjon for avregningsansvarlig:
12.1 Avregningsansvarlig skal ha et overordnet ansvar for å utvikle og drifte Elhub. Elhub skal legge til rette for effektiv og nøytral 
informasjonsutveksling, og gjennomføring av støttefunksjoner for forretningsprosesser innen måling, avregning, fakturering av 
nettjenester og elektrisk energi.

12.2 Avregningsansvarlig kan fastsette og ta gebyr av nettselskap, kraftleverandører og andre
Elhubbrukere. Gebyrinntekten skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av
driftsmidler, samt gi en rimelig

Energiloven § 4-3, 3.ledd:
Enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass etter § 4-5, samt omsettere og sluttbrukere plikter å 
rette seg etter den avregningsansvarliges instrukser under avregningskoordineringen, samt følge de bestemmelser om måling, avregning og 
fakturering fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

Forskrift 301:
Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
• Elhub: Nasjonal informasjonsløsning for måling og avregning i kraftmarkedet
• Reglene om Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter



Endring fra dagens infrastruktur
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Hvilke oppgaver blir Elhub ansvarlig for?

Strukturdata

Beregninger

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata Avregnings-
grunnlag



Hvilken ny kompetanse kreves i den nye hverdagen med Elhub? 

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart
• Ny funksjonalitet i eget KIS-system, kombinert med 

markedets prosesser

• Forstå endringer i markedsprosesser, tidsfrister, kansellering 
og reversering

• Elhub beregninger som PPC, FPC, nettap, APAM og ATAM

• Elhub Aktørportal og dets støttefunksjoner og rapporter

• Ansvar for vedlikeholde informasjon (sluttbruker/målepunkt)

• Personvern og tilgangskontroll



Kraftleverandørene 

Sluttbruker

• Ansvarlig for kundeinformasjonshåndtering 

• Konsistente kundeinformasjon (fødselsnummer)

• Sørge for at informasjon i Elhub og eget system er oppdatert

• Web plug-in for egne kunder 

Markedsprosesser

• Raskere og mer effektive prosesser

• Initiere sine markedsprosesser (normalt/ kansellering/ reversering) 

• Opprette salgsløsninger med direkte opplag i Elhub (BRS-NO-611)

Måleverdier fra Elhub

• Bedre kvalitet gjennom VEE og "benchmarking"

• Avregningsgrunnlag:  timeverdier - daglig kl.09

• Faktureringsgrunnlag: 5. dag 



Elhub – Beregning, avregning og rapportering 

• APAM "Avviksoppgjør for profilavregnet målepunkt" 
(saldooppgjør)/ATAM "Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt" 
(korreksjonsoppgjør)

• Lager balanseavregningsunderlag daglig

• Lager avregningsgrunnlag  

• Rapporterer til Nordisk Balanseavregning (eSett)

• Rapporterer til NECS: elsertifikater og kvotepliktig forbruk 

• Rapportering til NVE (som leverandørbyttestatistikk)

• Rapportering til SSB



Tilgangsstyring



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub



Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/punktliste-til-ny-forordning_web.pdf

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/forordningen/punktliste-til-ny-forordning_web.pdf


Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

• Sluttbrukere

• Portalbrukere

• System



Roller og tilgang til data i Elhub Aktørportal

Implisitt vs. eksplisitt tilgang



Brukerhåndtering i Elhub Aktørportal

Superbrukere hos aktørene 
har kun tilgang til å se og 
registrere nye brukere.

Elhub operatørene kan 
også gi tilgang.



Brukerhåndtering i Elhub Aktørportal

Superbrukere hos aktørene 
har kun tilgang til å se og 
registrere nye brukere.

Elhub operatørene kan 
også gi tilgang.



Brukerhåndtering i Elhub Aktørportal – tjenestetilbydere

Netteier A

Full tilgang

Lesetilgang

Rapporttilgang

Superbruker

Tjenestetilbyder (agent)

Superbruker

Lesetilgang Netteier B

Lesetilgang Netteier A

Rapporttilgang Netteier B



Elhub Aktørportal



Innsyn

Strukturdata

Beregninger

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata Avregnings-
grunnlag
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Spørringer

• Prosesser du kan utføre fra Elhub Aktørportal: 
• Verifisere grunndata (BRS-NO-611)

• Søke på målepunkt – finn informasjon om sluttbruker og 
prosesser

• Spørre på grunndata i Elhub Aktørportal (BRS-NO-303) 

• Sende forespørsel til Elhub



Målepunktverifisering (BRS-NO-611)

BRS-NO-611 skal kjøres ved 
inngåelse av ny kraftkontrakt.



Målepunktverifisering (BRS-NO-611)

Verifisering av grunndata følger BRS-NO-611 (Nubix).

Tilgjengelige søksparametre er også i portalen:

• Målepunkt

• SluttbrukerID

• Målernummer



Målepunktsøk

Enkle søkekriterier tilbys for å finne 
riktig målepunkt.

Tilsvarende kriterier gis for å finne 
målepunkt tilknyttet sluttbruker.



Målepunktsøk

Avanserte søk for gitte perioder er tilgjengelig i portalen.

Kriterier like for porteføljesøk kunde/målepunkt, mens 
resultatsett korresponderer med BRS-NO-303.

Og – ja – det kan lastes ned.



X X

X

Målepunktsinformasjon

Det er en rekke 
informasjonselementer 
tilgjengelig på 
målepunktet.



Tilgang tredjeparter



Tilgang tredjepart



Tilgang tredjepart

• Hovedsakelig vil tredjeparter benytte BRS-
NO-622 for å søke tilgang.

• I denne BRS-en kan man også utvide 
lagring for sine kunder.



Sluttbrukers innsyn

• Elhub Web-plugin er en minimumsløsning for å tilby 
sluttbruker innsyn i sine data, på tvers av kraft- og 
nettkontrakter.

• I plugin finner sluttbruker oversikt over sine 
tilgjengelige målepunkt og kan se ytterligere detaljer.



Rapportering/ 
grunnlag



Rapporter – markedsorientert

Oversikt over 
markedsprosesser i ulike 
statuser.



Rapporter – markedsorientert

Oversikt over 
markedsprosesser i ulike 
statuser.

Flere steder kan du drille 
deg videre ned for 
ytterligere detaljer.



Rapporter – markedsorientert

Du kan også sette opp 
egne filtre og følge opp 
eksempelvis en gitt 
periode.



Rapporter – markedsorientert

Du kan også sette opp 
egne filtre og følge opp 
eksempelvis en gitt 
periode.

Alle veier fører til flere 
detaljer – ikke vær redd for 
å trykke deg rundt!



Rapporter – markedsorientert

Du kan også sette opp 
egne filtre og følge opp 
eksempelvis en gitt 
periode.

Alle veier fører til flere 
detaljer – ikke vær redd for 
å trykke deg rundt!

Du finner raskt ut når du 
har nådd nederste nivå, 
her eksempel fra 
prosessdetaljer for avviste 
prosesser med årsak for 
hvorfor de er avviste.



Rapporter – markedsorientert

Det er laget noen 
oversikter hvor aktørene 
kan få sine nøkkeltall for 
eksempelvis følge 
utviklingen i egen 
kundeportefølje.



Rapporter - avstemming

Det er laget noen 
oversikter hvor aktørene 
kan få sine nøkkeltall for 
eksempelvis følge 
utviklingen i egen 
kundeportefølje.

Kraftleverandører møter 
denne oppsummeringen så 
snart de har logget seg inn 
på Elhub Aktørportal, hvor 
oppsummeringen av 
nøkkeltall vises. Disse 
nøkkeltallene kan brukes 
som en god indikator på 
hva Elhub’en har av 
informasjon.



Rapporter – måleverdioppfølging

Daglig følges innsending av 
måleverdier opp av 
operatørene.



Rapporter – måleverdioppfølging

Daglig følges innsending av 
måleverdier opp av 
operatørene.

Periodevolum følges også 
opp.



Rapporter avregningsgrunnlag–

Fram mot D+5 følges 
balanseavregningen nøye, 
og tall klare per D+5 er 
tilgjengelig for aktuelle 
kraftleverandører fordelt 
per nettområde.



Rapporter avregningsgrunnlag–

Fram mot D+5 følges 
balanseavregningen nøye, 
og tall klare per D+5 er 
tilgjengelig for aktuelle 
kraftleverandører fordelt 
per nettområde.

Ved detaljert visning kan 
man ettergå kvaliteten og 
sammenlikne, 
kraftleverandørene får sine 
underlagsdata presentert. 



Abonnement – avregningsgrunnlag



Avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



Avviksoppgjør – Elhub Aktørportal



Rapportering av kvotepliktig forbruk til NECS i Elhub Aktørportal



Rapportering av kvotepliktig forbruk til NECS i Elhub Aktørportal



Forretningsprosesser i 
Elhub-verden



Elhub er avhengig strukturerte prosesser internt og 
mot markedsaktørene



Kommunikasjonen med markedsaktørene skjer ved 
standardiserte prosesser (BRS) og meldinger (BIM)



Automatisering vil være sentralt for å lykkes

BRS-NO-101
Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte

K
ra

ft
le

ve
ra

n
d

ø
r N

e
ttse

lskap

Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid
BRS-NO-102

Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid
BRS-NO-103

Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt
BRS-NO-104

Reversering av oppstart kraftleveranse
BRS-NO-111

Nytt målepunkt
BRS-NO-121

Oppstart i målepunkt - innflytting

BRS-NO-122

Opphør på grunn av utflytting
BRS-NO-201

Opphør av kraftleveranse
BRS-NO-202

Utflytting fra målepunkt meldt til netteier
BRS-NO-211

Deaktivering av målepunkt
BRS-NO-212

Reversering av opphør kraftleveranse
BRS-NO-221

Reversering av utflytting fra målepunkt
BRS-NO-222

Oppdatering av grunndata - kraftleverandør
BRS-NO-301

Oppdatering av grunndata - nettselskap
BRS-NO-302

Spørring grunndata
BRS-NO-303

Spørring grunndata
BRS-NO-303

Endring i avregningsform
BRS-NO-306

Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør
BRS-NO-311

BRS-NO-312
Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Oversendelse av volumserier for målepunkt
BRS-NO-313

Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap
BRS-NO-314

Spørring måleverdier
BRS-NO-315

Spørring måleverdier
BRS-NO-315

Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
BRS-NO-321

BRS-NO-322
Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt

Spørring avregningsgrunnlag
BRS-NO-324

Spørring avregningsgrunnlag
BRS-NO-324

BRS-NO-402Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap

Aktivering i målepunkt

BRS-NO-123

Reversering av oppstart i målepunkt BRS-NO-133

Fjerning av målepunkt
BRS-NO-213

Oppdatering av antatt årsforbruk
BRS-NO-317

Verifiser grunndata i målepunkt
BRS-NO-611

BRS-NO-602
Forespørsel til Elhub

Forespørsel til nettselskapet
BRS-NO-601

Forespørsel til nettselskapet
BRS-NO-601

Forespørsel til Elhub

Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt
BRS-NO-332

Reversering av aktivering i målepunkt BRS-NO-132

Reversering av deaktivering av målepunkt
BRS-NO-223

Reversering av fjerning av målepunkt
BRS-NO-224

Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt
BRS-NO-322



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-101 – Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte som eksempel



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-101 – Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte som eksempel



Forretningsprosesser i Elhub-verden 
BRS-NO-101 – Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte som eksempel



Gjennomgang av 
markedsprosesser for 

kraftleverandør



Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som kraftleverandør

Markedsprosesser og grunndata i Elhub
Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som kraftleverandør

– Verifisere grunndata 

– Innflytting og leverandørskifte 

– Utflytting og opphør av kraftleveranse

– Tidsfrister

– Kansellering vs. Reversering

– Innsending av måleravlesning og oppdatering av antatt årsforbruk

– Oppdatering av grunndata

– Spørring på grunndata

– Forespørsel til Elhub og nettselskap
Oppsummering



Oversikt over typer data og forretningsprosesser i 
Elhub

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Ulike typer data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Ulike typer data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Strukturdata setter rammene for alle 
forretningsprosesser

• Markedsaktører

– Markedsaktørtype

– Markedsaktørrolle

• Nettmodell

– Nettområder

– Utvekslingspunkter

– Prisområder



Ulike typer data i Elhub

Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata



Grunndata beskriver tilstanden på enkelte 
målepunkt

Målepunktinformasjon

Kontraktsinformasjon

Sluttbrukerinformasjon

• Målepunkttype (forbruk, produksjon, kombinert)
• Avregningsform (profilavregnet, timeavregnet)
• Målepunktstatus
• Anleggsadresse
• Avgiftsinformasjon
• …

• Kraft-, nett-, tredjepartskontrakt
• Kraftleverandør
• Start- og sluttdato
• …

• Privatperson, organisasjon
• Sluttbruker-ID (fødselsnummer, organisasjonsnummer)
• Navn
• Postadresse
• …



Grunndata vist frem i Elhub Aktørportal



Avregnings-
grunnlag

MåledataGrunndataStrukturdata

Ulike typer data i Elhub



Måledata for forbruk, produksjon og utveksling

• Volum-/Intervallserie

Timeavregnet

Profilavregnet

• Periodevolum
• Målerstand
• Timeverdier for profilavregnet målepunkt



Forretningsprosesser brukes for å endre og 
rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Forretningsprosesser brukes for å endre og 
rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Strukturdataprosesser har innvirkning på 
markedsstrukturen

• Strukturdataprosesser starter når det skjer en endring i markedsstrukturen

• Disse endringer involverer ofte en eller flere markedsaktører i tillegg til en eller flere 
funksjoner i Statnett i rollen som avregningsansvarlig

• Eksempler på endringer i markedsstruktur er:

– Endring av balanseansvarlig for en kraftleverandør

– Sammenslåing eller annen endring av nettområder

–Nytt nettselskap i et nettområde

– Endring av leveringspliktig kraftleverandør i et nettområde

–Porteføljeoverføring mellom kraftleverandører



Forretningsprosesser brukes for å endre og 
rapportere på data

Avregnings-
grunnlag

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata

Beregninger

Strukturdata



Markedsaktørene er involverte i ulike prosesser

Grunndata i målepunkt
Innflytting / utflytting

Prosesstøtte

Nettselskap
Elhub

Kraftleverandør

Grunndata sluttbruker
Innflytting / utflytting /

leverandørskifte

Tredjepartstilgang
Spørring på grunndata

Tredjepart



Kategorier av markedsprosesser i Elhub

Endring av kontrakter Endring av grunndata på
målepunkt og sluttbruker

Spørring på grunndata Tjenesteforespørsler



Forenklet flytdiagram for markedsprosess som 
oppdaterer grunndata

Motta 
melding

Validere
Oppdatere 
grunndata

Informere 
markedet



Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som kraftleverandør

Markedsprosesser og grunndata i Elhub
Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som kraftleverandør

– Verifisere grunndata 

– Innflytting og leverandørskifte 

– Utflytting og opphør av kraftleveranse

– Tidsfrister

– Kansellering vs. Reversering

– Innsending av måleravlesning og oppdatering av antatt årsforbruk

– Oppdatering av grunndata

– Spørring på grunndata

– Forespørsel til Elhub og nettselskap
Oppsummering



Verifisere grunndata (BRS-NO-611)

Kraftleverandør initierer en oppstartsprosess ved å verifisere 
grunndata i målepunktet:

• Gjøres for å innhente informasjon som trengs for å 
gjennomføre oppstartsprosesser

• Kraftleverandør kan velge å oppgi enten kun målepunkt-ID, 
eller adresse kombinert med sluttbruker-ID eller 
målernummer

• Man får informasjon om type målepunkt, målepunktstatus, 
avregningsform, dato for siste måleravlesning, om sluttbruker 
ligger på leveringsplikt etc.



Innflytting (BRS-NO-102, BRS-NO-103, BRS-NO-111)

Kraftleverandør sender melding til Elhub om innflytting frem i tid: 
• Initieres ved å verifisere grunndata 
• Sluttbruker-ID, målepunkt-ID, postadresse
•Måleravlesning fra før maks. 3 mnd. (profilavregnet)
•Nye tidsfrister (hovedprosesser frem i tid/støtteprosesser for 

unntak og går tilbake i tid)
• Etter kanselleringsfrist: Elhub informerer nettselskap og gammel 

kraftleverandør
•Hvis inaktivt målepunkt: nettselskapet aktiverer
• Innflytting kan reverseres hvis det har oppstått feil
•Ved innflytting tilbake i tid mer enn 30 virkedager siden 

innflyttingsdato får sluttbrukeren kraftleveranse fra 
leveringspliktig kraftleverandør
•Nettselskap kan også sende melding om innflytting



Leverandørskifte (BRS-NO-101, BRS-NO-104, BRS-NO-111)

Kraftleverandør sender melding til Elhub om leverandørskifte: 
• Initieres ved å verifisere grunndata 
• Sluttbruker-ID, målepunkt-ID, postadresse
•Måleravlesning fra før maks. 3 måneder (profilavregnet)
•Nye tidsfrister og kanselleringsfrister
• Elhub informerer gammel kraftleverandør og nettselskapet i 

området
• Leverandørskifte kan reverseres
• Sluttbruker kan fjernes fra leveringsplikt hvis det er 30 

virkedager eller mindre siden oppstart



• Nikolas flyttet nylig til sitt nykjøpte hus og fordi han har generelt 
dårlig peiling på strøm, og spesielt dårlig kunnskap om kundesentrisk 
markedsmodell for sluttbrukermarkedet, så meldte han innflytting til 
nettselskapet i området

• I dag har Nikolas satt seg inn i hvilke kraftleverandører han kan velge 
mellom og tar kontakt med en av de…

Eksempel



Oppstart i målepunkt - innflytting (BRS-NO-123)



Markedsaktivitet på et målepunkt 1



Verifiser grunndata i målepunkt (BRS-NO-611)



Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte fra leveringsplikt (BRS-NO-104)



Markedsaktivitet på et målepunkt 2



Historikk på et målepunkt (tilgangsstyrt)



Utflytting og opphør av kraftleveranse (BRS-NO-201, BRS-NO-202, BRS-NO-211, BRS-NO-221, BRS-NO-222)

Kraftleverandør sender melding om utflytting og opphør: 
•Målepunkt-ID, sluttbruker-ID, postadresse for sluttfaktura
•Nye tidsfrister og kanselleringsfrister
•Når kanselleringsfristen er gått ut gir Elhub automatisk beskjed 

til nettselskapet 
• Kraftleverandør bør innhente og sende måleravlesning på 

utflyttingsdato/opphørsdato 
•Når kraftleverandør sier opp sluttbruker, blir den overført til 

leveringspliktig kraftleverandør
•Utflytting og opphør av en kraftleveranse kan reverseres av 

kraftleverandør hvis feil oppdages
•Nettselskap kan også sende melding om utflytting 



Opphør som venter på at kanselleringsfristen skal gå ut



Tidsfrister for hovedprosesser

Timeavregnet målepunkt
•maks. 4 kalenderdager før 

innflyttingsdatoen
•min. 1 kalenderdag før innflyttingsdatoen

Profilavregnet målepunkt 
•maks. 6 virkedager før innflyttingsdatoen
•min. 3 virkedager før innflyttingsdatoen



Kansellering vs. reversering

•Ved en kansellering vil prosessen avbrytes før det er gjort noen endringer

•Reversering hvis noen oppdager feil etter at kanselleringsfristen er gått. 
Målepunktet tilbake til slik det var. Reversering er en automatisk prosess i 
Elhub som skjer umiddelbart



Innsending av måleravlesning og oppdatering av antatt årsforbruk ( BRS-NO-311)

• Kraftleverandør sender måleravlesning i forbindelse med en periodisk 
måleravlesning eller i forbindelse med en hendelse

• Kraftleverandøren kan sende forslag til oppdatering av antatt årsforbruk 
(etter forespørsel fra sluttbrukeren)



Oppdatering av grunndata (BRS-NO-301)

Kraftleverandør sender melding til Elhub om oppdatering i grunndata på 
sluttbruker som distribuerer dem videre til nettselskapet:

• Sluttbruker-ID, navn, postadresse, annen kontaktinformasjon
•Oppdatering er gyldig for hele periode sluttbruker er tilknyttet 

målepunktet



Spørring på grunndata (BRS-NO-303)

Kraftleverandør kan foreta spørring på grunndata for å sammenligne egen 
informasjon med det som er registrert i Elhub:

• Får tilgang til all grunndata i målepunktet, også historisk
•Grunndata er tilgangsstyrt (tilknytning til målepunktet) 
•Oversikt over alle målepunkter i sin portefølje i Elhub Aktørportal



Forespørsel til Elhub og nettselskap (BRS-NO-601, BRS-NO-602)

Kraftleverandør sender forespørsel til nettselskap gjennom Elhub: 
•Om avregning og fakturering og spørsmål om forbruk
•Blir lagret i Elhub (knyttet opp mot det aktuelle målepunktet)

Kraftleverandør sender forespørsler til Elhub: 
•Generelle om beregninger, prosesser eller feil i nettavregningsområdet



Oppsummering av markedsprosesser som er viktig for deg som 
kraftleverandør 

•Oppstartsprosesser startes ved å verifisere grunndata i målepunktet
• Sluttbruker-ID og målepunkt-ID skal alltid oppgis
•Nye tidsfrister for innsending, kansellering og reversering
• Krav til måleravlesning nyere enn 3 måneder ved oppstart i profilavregnet 

målepunkt
• Elhub informerer automatisk involverte markedsaktører
•Ved kansellering avbrytes markedsprosessen før det er gjort endringer
•Reversering brukes hvis det har skjedd en feil



Hvem er en tjenesteleverandør og hvordan håndteres prosesser for 
kraftleverandører?

• En tjenesteleverandør er noen som ivaretar oppgaver på vegne av en markedsaktør
•Oppgavene kan variere fra teknisk oppsett, f.eks. meldingsutveksling, til 

forretningsnære tjenester, f.eks. salg
• Tjenesteleverandører må sertifisere seg for de roller man skal ivareta for 

markedsaktørene
• Tjenesteleverandører kan få tilgang til funksjoner i Elhub Aktørportal



Prosesser hvor 
kraftleverandør er 

involvert



Prosesser som initieres av nettselskap hvor kraftleverandør er involvert

 Innflytting og utflytting fra nettselskap (BRS-NO-123, BRS-NO-211)

 Reverseringsprosesser (BRS-NO-133, BRS-NO-222)

 Endringer av grunndata fra nettselskap (BRS-NO-302, BRS-NO-306,  
BRS-NO-402)

 Endring i strukturdata (BRS-NO-305)

 Måleverdier og avregningsgrunnlag (BRS-NO-502, BRS-NO-512)



Elhub informerer kraftleverandør



Innflytting og utflytting meldt av nettselskap (BRS-NO-123, BRS-NO-211)

•Om sluttbruker kontakter nettselskapet i sitt område kan 
nettselskapet sende melding om innflytting og utflytting
• Kraftleverandøren mottar informasjon om at deres sluttbruker har 

flyttet inn i et annet målepunkt
•Ved utflytting informerer Elhub kraftleverandøren



Reverseringsprosesser (BRS-NO- 133, BRS-NO-222) 

Nettselskap kan reversere sine innflyttinger og utflyttinger:
•Ved feil i prosess
•Når kanselleringsfristen er utgått

Elhub vil informere berørte kraftleverandør om dette



Endringer av grunndata fra nettselskap (BRS-NO-302, BRS-NO-402, BRS-NO-306)

Elhub varsler umiddelbart kraftleverandørene som påvirkes av 
endringer gjort av nettselskapet om: 

•Oppdateringer av grunndata
• Korrigeringer i grunndata
• Endring i avregningsform



Endringer i markedsstruktur håndteres av Elhub (BRS-NO-305)

Kraftleverandør mottar informasjon fra Elhub om:
• Sammenslåing eller annen endring av 

nettområder
• Porteføljeoverføring mellom kraftleverandører



Måleverdier og avregningsgrunnlag 

Kraftleverandører mottar avregningsgrunnlag fra Elhub:
• basert på måleverdier nettselskapene har sendt inn via 

melding (abonnementsordning) og i Elhub Aktørportal
• Kraftleverandøren kan spørre i Elhub Aktørportal etter 

historiske måleverdier de har kontraktsfestet tilgang til og 
midlertidige og endelige rapporter (NECS)



Måleverdier og 
beregninger



Måleverdier og beregninger

• Alle prosesser dekkes av forretningsprosesser/BRSer 

• Som i markedsprosessområdet

• Men funksjonaliteten glir i større grad over flere forretningsprosesser/BRSer i måleverdier og beregninger

• Derfor et mindre forretningsprosess-/BRS-sentrisk fokus i denne delen av kurset



Måleverdier og beregninger

Strukturdata

Beregninger

Strukturdata-
prosesser

Markedsprosesser Måleverdi-
rapportering

Rapportering av
avregningsgrunnlag

MåledataGrunndata Avregnings-
grunnlag



Måleverdier og beregninger

Avregnings-
grunnlag AvregningsgrunnlagBeregninger

Aktører

Avviksoppgjør



Rapportering av måleverdier

• Profilavregnet målepunkt -> Nettselskapet sender periodevolum og fra- og til-stand til Elhub

• Profilavregnede målepunkt må leses av minst én gang i året

• Timeavregnet målepunkt -> Nettselskapet sender inn timeverdier for foregående døgn hver dag 
innen kl. 07:00



Avregningsgrunnlag

• D+1 beregner Elhub første avregningsgrunnlag

• Basert på måleverdier fra timeavregnede målepunkt for dagen før lager Elhub et bilde av produksjon, 
forbruk og utveksling for hvert nettavregningsområde

• Timeavregnede målepunkter gir oss et korrekt bilde

• Profilavregnede målepunkter gir oss kun forbruket for en periode etter perioden

• > Markedet er timebasert, vi må timefordele profilavregnede målepunkt hver dag uten å ha mottatt 
avlest volum 



• D+2 til D+5 oppdaterer nettselskapet måleverdier i Elhub

• D+5 beregner Elhub endelig avregningsgrunnlag

• Produksjon, utveksling og timeavregnet forbruk er timeavregnet

• Nettap beregnes med formel eller utledes

• JIP representerer profilavregnet forbruk

• Forbruk og produksjon knyttes til kraftleverandør per 
nettavregningsområde basert på kontrakter

Avregningsgrunnlag

D D+1 D+2 D+3 D+4 D+13D+5

Lokal 
produksjon

Netto 
innmating 
(utveksling)

Timemålt 
forbruk

Nettap

Nettavregningsområde

JIP



Avregningsgrunnlag – JIP



• JIPen timefordeles per målepunkt ved hjelp av antatt årsforbruk

• PPC = Preliminary Profiled Consumption

• Før D+5 fordeler Elhub JIPen som PPC

• D+5 foreligger faktureringsklare måleverdier

• FPPC lages

• Final Preliminary Profiled Consumption – Faktureringsklare måleverdier

• Måleverdiene låses

• Resultat regnes som faktureringsklart

• Måleverdier som oppdateres etter D+5 tas med i avviksoppgjøret

Avregningsgrunnlag – timefordeling av periodevolum

D D+1 D+2 D+3 D+4 D+13D+5



• Alle tidsserier har timeoppløsning

• Nettap utledes av produksjon, netto innmating og 
timemålt forbruk

• God kvalitet ventes D+1

• Gradvis forbedring frem mot D+5

Avregningsgrunnlag – nettavregningsområde med kun timeavregnede 
målepunkt

D D+1 D+2 D+3 D+4 D+13D+5

Lokal 
produksjon

Netto 
innmating 
(utveksling)

Timemålt 
forbruk

Nettap

Nettavregningsområde



• Produkt av måleverdier som sendes inn innen D+5

• Faktureringsklare måleverdier

• Avregningsgrunnlag sendes til kraftleverandør og er tilgjengelig i 
Elhub Aktørportal D+1 til D+5

• Preliminært frem til og med D+4

• Endelig D+5

Oppsummering – avregningsgrunnlag



• Profilavregnet målepunkt -> Nettselskapet sender periodevolum og 
fra- og til-stand til Elhub

• Profilavregnede målepunkt må leses av minst én gang i året

• Avlesning av profilavregnet målepunkt -> FPC

• Final Profiled Consumption

• FPC representerer et profilavregnet målepunkts faktiske forbruk

Avlesning av profilavregnet målepunkt



PPC, FPPC og FPC?



• PPC = Preliminary Profiled Consumption

• Preliminær timefordeling av JIPen per målepunkt og MGA D+1 – D+4

• FPPC = Final Preliminary Profiled Consumption

• Endelig preliminær timefordeling av JIPen per målepunkt og MGA D+5

• FPC = Final Profiled Consumption

• Endelig timefordeling av JIPen for et målepunkt. Gjøres når Elhub mottar avlesning

• TPC= Temporary Profiled Consumption

• Timefordeling av JIPen som lages etter at FPPC er beregnet. Nødvendig om et 
målepunkt endres til å være profilavregnet tilbake i tid 

Oppsummering – PPC, FPPC, FPC og TPC



• Kraftleverandør kan velge å kun få FPPC og FPC
• Slik unngås store mengder PPCer om dette ikke er ønskelig

Abonnement – avregningsgrunnlag



Abonnement – avregningsgrunnlag



Abonnement – avregningsgrunnlag



• APAM – Aviksoppgjør for ProfilAvregnede Målepunkt

• ATAM – Avviksoppgjør for TimeAvregnede Målepunkt

• Utføres i midten av hver måned

• APAM og ATAM utføres i samme prosess

• Utføres for:

• Profilavregnede målepunkt som har blitt avlest siden forrige 
avviksoppgjør (FPPC -> FPC)

• Timeavregnede målepunkt med oppdaterte måleverdier

• Målepunkt med grunndataendringer tilbake i tid

• F.eks pga. leverandørbytte tilbake i tid

• Nettapet er motposten i avviksoppgjøret

Avviksoppgjør



• Målepunkt med oppdaterte måleverdier

• Målepunkt med grunndataendringer tilbake i tid

• f.eks pga. leverandørskifte tilbake i tid

Avviksoppgjør – ATAM



Avviksoppgjør – APAM



Avviksoppgjør – APAM



Avviksoppgjør – APAM



Avviksoppgjør – tid

D
Midten av neste 

måned

PPC

AvlesningProfil

Time

D+1 D+2 D+3 D+4 D+5

FPPC FPC APAM

D
Midten av neste 

måned

MV

KorreksjonD+1 D+2 D+3 D+4 D+5

Låses MV ATAMMV



Avviksoppgjør – gradvis forbedring mot "sannheten"

D+5

Kvalitet

Tid

100 %

D+1 Avviksoppgjør 1 år etter D+0



• APAM: Elhub lager grunnlag og fakturerer/krediterer aktørene

• ATAM: Elhub lager grunnlag 

• Elhub sender ut grunnlaget til nettselskapene som 
fakturerer/krediterer ATAM

Avviksoppgjør – ansvarsfordeling



Forbruk rapporteres kvartalsvis til NECS:

• Den 15. halvannen måned etter kvartalets slutt

• Kvartalene hittil i år + hele foregående år 

• Kraftleverandør har tilgang til en preliminær rapport 2 uker 
før rapporteringsfristen til NECS

Rapportering av kvotepliktig forbruk til NECS



Rapportering av kvotepliktig forbruk til NECS i Elhub Aktørportal



Rapportering av kvotepliktig forbruk til NECS i Elhub Aktørportal



Kjekt å vite

• Reconciliation list report

• Dokumentasjon av ATAM og APAM på målepunktsnivå per døgn kan lastes ned

• Endringer for en kraftleverandør vises med antall og type korrigering

• Ved endring av ansvarlig kraftleverandør vil den gamle kun se totalt kWh og kroner

• ATAM for produksjon over 3 MW

• Må håndteres manuelt ved behov grunnet komplisert prisberegning

• Subnett

• Elhub legger til rette for samme prosesser i et subnett (f.eks. fellesmålt kjøpesenter) som i et 
nettavregningsområde.

• Det betyr støtte for flytting, leverandørskifter, grunndata oppdateringer osv.

• Samme beregninger kjøres og rapporteres, bortsett fra rapportering til NBS.

• Kraftleverandørene er også er hjertelig velkommen på kurs om Avanserte Elhub-oppgaver

• Deler av funksjonaliteten er mer relevant for kraftleverandørene enn nettselskapet, som f.eks. avviksoppgjør og 
NECS rapportering.

• Dette kurset gå mer detaljert inn i beregninger og rapportering



Dagens kurs

Utføre arbeidsoppgaver enkelt og smart

• Ny funksjonalitet i eget KIS-system, kombinert med 
markedets prosesser

• Forstå endringer i markedsprosesser, tidsfrister, kansellering 
og reversering

• Elhub beregninger som PPC, FPC, nettap, APAM og ATAM

• Elhub Aktørportalen og dets støttefunksjoner og rapporter

• Ansvar for vedlikeholde informasjon 
(sluttbruker/målepunkt)

• Personvern og tilgangskontroll



Spørsmål?

post@elhub.no


