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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



Feil eller problemer i Elhub produksjonsmiljø

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ Kompletthet volum viser nå riktige prosenter og respons kommer innen rimelig tid – driftsmelding fjernet

❖ Kjente feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
❖ Oppdatering av informasjon etter helgens release pågår

❖ Diverse operasjonelle problemstillinger https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-
produksjonsmiljo/informasjon-om-diverse-operasjonelle-problemstillinger/

https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/informasjon-om-diverse-operasjonelle-problemstillinger/


Grunnlag balanseavregninger

❖ Status på MGA for de ulike versjonskjøringer
❖ August endte med høyere antall godkjenninger på alle versjoner

❖ Vi mottar fortsatt en del henvendelser fra aktører som ønsker rekjøring av D+5 
som ikke er godkjent – meget bra!

❖ Samtidig er det en altfor stor backlog av MGA som ikke godkjennes på versjon 
D+5 før mange dager senere

❖ Dette gjør at ferdigstillelse av faktureringsklare verdier for august også forskyves



Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 26/8 (D+9)
❖ FORSAND1

❖ HAFSL1

❖ NNAS FOLLO

❖ NNAS FREDR

❖ STRYN1

❖ TEN3

❖MGA som ikke er godkjent for 27/8 (D+8)
❖ FORSAND1

❖ STRYN1

❖ TEN3

❖ UVDAL1

❖MGA som ikke er godkjent for 28/8 (D+7)
❖ AEN5 RN

❖ BKKNH1

❖ FORSAND1

❖ KVÆN1

❖ NORDKR1

❖ ODDA2

❖ VADHEIM1

❖ VOSS1

❖MGA som ikke er godkjent for 29/8 (D+6)
❖ FORSAND1

❖ MODALEN1

❖ NORDKR1

❖ ODDA2

❖ SUNNFJD1

❖ VTELE2



Avviksoppgjør

❖ Avviksoppgjør for august ble kansellert
❖ Det endte med for mange store ikke reelle avvik, i hovedsak på profilavregnede MPID

❖ Disse er nå utbedret og vil hensynstas i avviksoppgjøret for september

❖ Plan for september
❖ Kjøring av avviksoppgjør mandag 9. september – uten utsending av meldinger, fakturaer/kredittnotaer

❖ Fakturering/kredittering og utsending av meldinger skjer mandag 16. september



Kvotepliktig forbruk

❖ Preliminær versjon av kvotepliktig forbruk vil bli kjørt i ettermiddag
❖ Output avgjør om vi kjører endelig versjon – informasjon kommer på elhub.no



Elhub gebyrer for august

❖ Faktureres i morgen

❖ Forfall 20.09.2019



Øvrige aktuelle saker

❖ Strukturdataendringer
❖Årdal Energi Nett AS overtok 26.08.2019 som netteier i nettavregningsområdet ÅRDAL1 etter Årdal Energi KF Nett

❖Årdal Kraftlag AS overtok 26.08.2019 alle kraftkontrakter i Årdal Energi KF sin portefølje. Elhub utførte porteføljeovertagelse til ny 
kraftleverandør

❖Orkland Energi AS har endret GLN-nummer og gjennomførte 01.09.2019 porteføljeovertagelse til samme kraftleverandør med nytt GLN-
nummer. Orkland Energi (7080004051874) har overtatt alle kraftkontrakter i Orkland Energi AS (7080001156336) sin portefølje

❖Odda skal slå sammen sine MGA 16.09.2019. ODDA1 og ODDA3 blir slått sammen med ODDA2

❖Følg med på Endringer som påvirker markedet

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/endringer-som-pavirker-markedet/


Øvrige aktuelle saker

❖ Justering av funksjonalitet i Elhub
❖ Enkelte mindre justeringer i innhold i utgående meldinger kommer i oktober-release



Planlagt nedetid ifbm arbeid fremover

❖ Søndag 08.09 kl 12-24



Neste møte

• Onsdag 11.09 kl 12.30



Spørsmål fra aktørene


