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Agenda

 Informasjon om eventuelle feil / problemer i Elhub eller hos markedsaktører

Måleverdirapportering, grunnlag balanseavregning, avviksoppgjør

 Øvrige aktuelle saker

 Info om planlagt nedetid i Elhub produksjonsmiljø

 Spørsmål



MÅNEDSRAPPORT Mai 2019



Feil eller problemer i Elhub produksjonsmiljø

 Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/

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

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


Grunnlag balanseavregninger

 Status på MGA for de ulike versjonskjøringer
Fortsatt backlog av MGA som feilet på D+5, gjelder også for 

bruksdøgn mer enn 5 dager tilbake i tid

 Manuelle rekjøringer av D+5 versjoner tar tid i systemet, og 
gjør at vi pr nå ikke har kapasitet til å skedulere flere FPC-
kjøringer



Avviksoppgjør

Første avviksoppgjør gjennomført
Kjørt natt til fredag 14. juni

Hensyntar endringer sendt til Elhub etter låst D+5 for bruksdøgn 18. februar og fremover

Gjelder endringer sendt inn til og med torsdag 13. juni for bruksdøgn til og med 8. juni (forutsatt at D+5 var kjørt ok)

 Fakturaer og kredittnotaer sendt ut mandag 17. juni
 Forfall på faktura 25. juni

 Utbetaling av kredittnota gjøres 28. juni

 Oppfordrer alle til å gå over på EHF, gi oss beskjed til post@elhub.no

Enkelte manuelle håndteringer er gjort, og kredittert/fakturert utover reelt avviksoppgjør
Berørte parter er informert om dette

 Endringer som skjer for perioden vi nå har kjørt avviksoppgjør på, vil komme med på neste avviksoppgjør (midten av 
august)

 Link til informasjon om veiledere, webinar og dokumentasjon ligger i nyhetssak publisert 17. juni



Kvotepliktig forbruk

• Elhub har valgt å ennå ikke sende kvotepliktig forbruk for perioden 18.02 – 31.03 til NECS pga. måleverdienes 
kvalitetsproblemer, som tydeliggjort i avviksoppgjøret
• Dette er besluttet i samråd med Seksjon for elsertifikater i Statnett og NVE

• Kvaliteten er fremdeles ikke på ønsket nivå

• Vi planlegger likevel å rapportere kvotepliktig forbruk til NECS i slutten av denne uken eller i løpet av 
kommende uke
• Vi ser at kvalitetsproblemer stadig oppstår etter hvert som andre problemer løses. Mye er forbedret i forbindelse med arbeidet 

med avviksoppgjøret, men vi vet at nye feil har oppstått og vil oppstå

• Vi ønsker å sende data til NECS før sommeren slik at det som rapporteres 15. august har et sammenligningsgrunnlag

• Penger vil ikke bytte hender basert på dette underlaget

• Elhub og NECS får testet rapportering og kraftleverandørene kan bli kjent med skjermbildene for kvotepliktig forbruk i Elhub



Øvrige aktuelle saker

 Vi har publisert retningslinjer for arbeid med datakvalitet på anleggsadresser og kontaktinformasjon for sluttbruker

 Revisjonsfiler for grunnlag balanseavregning
 Som inneholder «ALT» som ligger til grunn for kjøringen, herunder kvalitet på måleverdier nede på MPID-nivå, tilgjengeliggjøres snarlig



Planlagt nedetid ifbm arbeid fremover

 Søndag 23.06.2019 kl 17-24 – teknisk vedlikehold



Spørsmål fra aktørene


