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Agenda:

Sak nr. Sak Sakstype Saksfremstiller Tid (ca.)

24-01 Endringer i bransjerådet Orientering Elhub 5 min

24-02 Referat og aksjoner forrige møte Konsultasjon Elhub 15 min

24-03 Status Elhub drift Orientering Elhub 30 min

24-04 Status Brukerforum Orientering Elhub 15 min

24-05 Status Aktører Orientering medlemmer 30 min

24-06 Bedre datakvalitet på grunnlagsdata Konsultasjon Elhub 20 min

24-07 Bedre datakvalitet på måleverdier Konsultasjon Elhub 20 min

24-08 Deaktivering av målepunkt tilbake i tid Beslutning Elhub 20 min

24-09 Kan elhuben videreutvikles for å måle og avregne forbrukerfleksibilitet, 
KILE og utkobelbart forbruk ?

Beslutning DE (Arvid B.) 15 min

24-10 Plusskunder, økt innfasing av solcelle anlegg og forskrifter/regelverk for 
disse.

Beslutning DE (Arvid B.) 15 min

24-11 Hvordan ta ut nytte av Elhub Konsultasjon Elhub 20 min

Eventuelt 5 min
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Saksnr.: 24-01

Saksnavn: Endringer i Bransjeråd

Sakstype: Orientering/Godkjenning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: ingen

Nominert av Navn Selskap Nett Kraft Vara

Energi Norge Torkel Rolfseng Trøndelagskraft/ Fjordkraft X Arnstein Flaskerud

Thore Sveen Fortum X Thorleif Korneliussen

Gerhard Eidså Istad(Nordvesthub) X Tore Tomasgard

Jon Eivind Johannesen Hafslund Nett X Lars Ove Johannesen

Magnus Olsen Lyse X John Harald Jakobsen 

Ole Inge Rismoen Eidsiva Nett X David Borren

Ole-Herman Cappelen Aas Agder Energi Nett X Svein Are Folgerød

Petter Sandøy BKK Nett X Berit Haaland

Geir Asle Rotabakk NTE Nett X Trygve Kvernland

Jan Rondeel Skagerak Energi Nett X Henrik Landsverk

Knut Olav Bakkene Glitre Nett X Bjørn Flo Knudsen

Distriktsenergi Stig Inge Alstad Stange Energi Marked X Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

Thomas Mathisen erstatter Jan Jansrud GE X Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

Eli Skamsar Ringerikskraft Nett X Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

Ørjan Kvalø erstatter Grete Ekse Hålogaland Kraft X Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

KS-Bedrift Energi Guttorm Liastaul Notodden Energi Nett X Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

Jan Olav Helle Trillhus Ustekveikja Energi X Heine Sebjørnsen 

Robert D. Utheim NordKraft Nett X Silje Ingebrigtsen (Alta Kraftlag)

Sum 10/18 (56%) 8/18 (44%)

Endringer i 
rød farge
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Saksnr.: 24-02

Saksnavn: Referat og aksjoner fra sist

Åpne aksjoner

Sakstype: Orientering/Godkjenning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 2 påfølgende slides

ID Aksjon Ansvarlig Opprettet Frist Status 

B-060 Elhub forbereder sak til neste møte for å understøtte en diskusjon og prosess om oppfølging av 
datakvalitet.

TBH 20.06.2019 31.12.2019 Åpen

B-059 Elhub jobber videre med å finne en løsning og vurderer muligheten for å få D+2 data inn i eSett. 
Elhub kommer tilbake med informasjon og fremdrift på neste bransjerådsmøte

TBH 24.04.2019 20.06.2019 Åpen

Status i møtet

B-058 Elhub utarbeider et mandat og gir en arbeidsgruppe i Brukerforum i oppgave å utrede mulige 
endringer i BRS 611 som hever datakvalitet og reduserer antallet 611 henvendelser per 
leverandørbytte BRS-611.

TBH 24.04.2019 10.05.2019 Åpen

Status som egen sak

B-057 Elhub utarbeider et mandat og gir en arbeidsgruppe i Brukerforum i oppgave å utrede endringer 
som gir bedre datakvalitet på personopplysninger  

TBH 24.04.2019 10.05.2019 Åpen

Status som egen sak

B-056 Elhub informerer aktørene om angrefristen og at Elhub skal ikke være part i tvister eller tolkninger 
om angrefrist mellom kraftleverandør og kunder. Det er bedre å henvise til innholdet i 
standardavtalen for bransjen og angrefristloven.

TBH 24.04.2019 10.05.2019 Åpen/ Delvis lukket

Status i møtet

B-052 Elhub kommer med et forslag til løsning på "hyttekunde problematikken". TBH 24.04.2019 31.05.2019 Åpen

B-049 Energi Norge tar innspillene fra Elhub i betraktning ved neste revisjon av standard 
kraftleveringsavtale

OH 21.03.2018 TBD Åpen
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B-058 Status - Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live

• Følgende endringer har blitt vedtatt:
• Spørring med sluttbruker og målernummer

• Mulighet for å verifisere kombinasjonen sluttbruker og målepunkt i én melding

• Mulighet for å bruke wildcard også for postnummer

• Fleksible tilleggskriterier ved spørring med sluttbruker

• Fjern funksjonalitet for å spørre på utflyttet sluttbruker

• Endringene er diskutert og akseptert sammen med Brukerforum og NVE. Oppdatert 
markedsdokumentasjon er under arbeid og vil bli publisert innen kort. Både Elhub og 
systemleverandørene må implementere endringene.

• Endringene vil bli levert sammen da dette gir synergier i utviklingen hos Elhub og hos 
systemleverandørene. Leveranse er planlagt til H1 2020.
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Gjennomfakturering II - status

• Forbedringer i dagens gjennomfaktureringsmodell har lenge vært ønsket fra bransjen

• Sak første gang opprettet i Norsk Ediel Ekspertgruppe i 2017, etter ønske fra daværende Hafslund Tellier på vegne av Hafslund-systemet

• Av 9 mulige endringer foreslo prosjektgruppen løsninger på 4 , samt 3 endringer som følge av ny EHF-versjon

• Endringer som følger av oppgradering til EHF ver 3.0 innføres gjeldende fra 01.01.2020 som del av SSEs mandat:

• Ver. 3.0 inneholder et eget felt for målepunktID. Bransjen tar dette i bruk. 

• Minst ett av feltene <cbc:BuyerReference> (Deres ref.) eller <cac:ContractDocument Reference> (Ordrenummer) må være med på fakturaen i ver. 3.0. Nettselskapet kan velge ett 
av disse og legge inn n/a, og kraftleverandør kan overse innlesning av dette, med mindre annet ønskes avtalt bilateralt. 

• Kreditnota må kunne håndteres på linje med faktura (for de som ikke har dette som systemløsning i dag)

❖ Dokumentasjon vil være klar 01.10.2019

• Vedtak om implementering av 4 endringer avventes i påvente av avklaringer fra NVE angående mulige endringer til gjennomfakturering
• 1. Automatisk sortering av gjennomfakturerings-fakturaer: Egen bransjestandard for gjennomfakturering, som underbruk av Difis standard for gjennomfakturering 

• 3. Kontroll av mottatte fakturaer: Oppsett av CSV-fil hos nettselskapene

• 4. Bedre og omforent håndtering av opphørsfaktura: Bransjestandarden tydeliggjøres med at opphørsfaktura skal sendes til gammel kraftleverandør senest 20 virkedager etter 
utflytting/ opphør er meldt til nettselskapet 

• 6. Bedre og omforent håndtering av kreditnota: Bransjestandarden tydeliggjøres med at kreditnota sendes til den kraftleverandør som er aktiv på målepunktet på tidspunktet for 
kreditering

• Innføres IKKE:
• Bruk av eget felt <cbc:Note> for maskinell og automatisert utveksling av informasjon fra nettselskap til sluttkunde via kraftleverandørs faktura.
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Sak fra Energi Norge (innsendt etter at underlaget ble sendt ut)

CGI har via noen av våre medlemmer kommet med en liste over fokusområder.(de fem casene under). Jeg har sett over møtepapirene og 
flere av casene vil nok komme opp, men spørsmålet er i vel så stor grad hvordan Elhub jobber med systemleverandørene om slike
utfordringer? Kunne det vært tatt opp som en sak på onsdag eller kan det kommenteres i en av de eksisterende sakene? Vi hører ofte fra 
både medlemmer, systemleverandørene og Elhub at mange av utfordringene ligger nettopp i dette skjæringspunktet. Hvilke møteplasser har 
dere i dag og hvordan fungerer dem?

Fokusområder:

Case 1: manglende “cut-over-stander”

Case 2: avlesninger blir avvist

Case 3: avlesninger blir ikke videresendt til kraftleverandør

Case 4: usynk i strukturdata

Case 5: Kvalitet på data

Initielt svar fra Elhub:

Alle disse sakene jobbes med i Brukerforum og der er også systemleverandørene representert. Vår direkte rolle ovenfor systemleverandørene er formelt sett 
begrenset i og med at det ikke er oss de leverer systemer til. Disse systemene gjør også oppgaver som liten grad berører Elhub.

Under forberedelsene til Elhub tok vi på oss en koordinerende rolle ovenfor systemleverandørene og hadde ukentlige møter med dem hver for seg.

En mulig tilnærming er at aktørene koordinerer seg og oppretter brukerforum per leverandør (et for CGI og et for Hansen CX9). Elhub kan delta men ikke være 
drivende. Nettalliansen og Valider gjorde tilsvarende under forberedelsene til Elhub.
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Saksnr.: 24-03

Saksnavn: Status: Elhub drift

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: Neste 18 slides

Overordnet driftsstatus

• Stabilt høy tilgjengelighet/oppetid
• Markedsprosesser, strukturendringer, måleverdimottak / måleverdidistribusjon, beregninger og distribusjon av avregningsunderlag fungerer 24/7

• Relativt få funksjonelle feil og fortsatt nedgang
• Fortsatt mye oppryddingsarbeid for Elhub og aktører knyttet til tidligere funksjonelle feil på profilavregnede målepunkter

• Økt måling og oppfølging av nettselskaper og kraftleverandører på datakvalitet på grunndata

• Noe bedring i kvalitet og kompletthet på innsendte måleverdier men fortsatt utfordringer
• Fortsatt mye oppfølging av nettselskaper og manuelle kjøringer av beregningsjobber

• Store feil i innkommende måleverdikorreksjoner har medført utfordringer med å gjennomføre avviksoppgjør

• Økt backlog og økt svartid i support i august
• Antall innkommende saker er noe ned fra før sommeren men kompleksiteten i sakene som kommer inn øker og vi bruker lenger tid på hver sak. En del 

saker har sammenheng med tidligere feil på profilavregnede målepunkter som det ennå ikke er ryddet helt opp i. Vi har i tillegg hatt noe ferieavvikling 
og annet fravær i august.

• Vi bruker fortsatt mye tid på å følge opp nettselskaper på måleverdiinnsending

Full månedsrapport for august: https://elhub.no/documents/2019/09/manedsrapport-august.pdf/

https://elhub.no/documents/2019/09/manedsrapport-august.pdf/
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MARKEDSOVERSIKT VED UTGANGEN AV AUGUST

Kategori Antall

Antall nettområder (eks subnett) 314

Antall målepunkter 3 279 387

Antall aktive målepunkter 3 185 036

Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter 3 010 554

Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter 266 438

Antall aktive kombinasjonsmålepunkter 3 651

Antall aktive produksjonsmålepunkter 1 758

Antall aktive utvekslingsmålepunkter 1 957

Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt 79 723

Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt 11 434

Antall aktive målepunkter uten nettkontrakt 14 191

Tabellen viser markedsoversikten i Elhub ved utgangen av august fordelt på 
nettområder, målepunkter og kontrakter som ikke registrert på kraftleverandører.

Diagrammet viser målepunkter med aktive kontrakter fordelt på næringskode.
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UTVIKLING MÅLERTYPER, AVREGNINGSMETODE OG INNSAMLINGSMETODE

Dato
Profil 
automatisk

Time 
automatisk

Profil 
manuell

Time 
manuell

Profil 
ulest

Time 
ulest

01.01.2018 1428024 818470 802931 2 26296 13

01.02.2018 1376469 945676 734727 2 25836 16

01.03.2018 1218028 1169041 676491 2 25277 20

01.04.2018 1232766 1212089 623918 2 24781 22

01.05.2018 1030065 1489252 555860 25 23099 28

01.06.2018 987688 1596322 498014 38 21581 34

01.07.2018 960139 1691708 436885 77 20007 41

01.08.2018 942103 1751050 400234 85 18620 38

01.09.2018 875598 1873368 350166 108 16822 66

01.10.2018 719985 2137588 256743 438 15744 116

01.11.2018 693333 2225176 201742 512 15661 116

01.12.2018 616768 2341494 168303 530 15545 123

01.01.2019 478564 2523427 128688 728 15358 137

01.02.2019 306715 2726946 102710 943 15345 162

01.03.2019 305537 2745982 90086 510 15309 143

01.04.2019 271716 2793064 83149 405 14293 139

01.05.2019 249331 2825154 78016 339 14263 134

01.06.2019 204997 2879548 72738 322 14152 130

01.07.2019 166989 2925626 67721 399 14088 132

01.08.2019 142893 2957138 64114 432 14028 145

01.09.2019 134699 2972895 60596 505 13999 145

0
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TILGJENGELIGHET PER TJENESTE

11

Elhub vil informere om driftsavbrudd og planlagt vedlikehold 
via driftsmeldinger.  

Nedetid er i brukeravtalen definert som tiden løsningen har 
vært utilgjengelig og der dette skyldes forhold Elhub er 
ansvarlig for, dvs. ikke force majeure eller andre forhold 
utenfor Elhubs kontroll og ikke forhold som skyldes brukeren.

Elhub består av mange komponenter og tjenester. Deler av 
løsningen kan være utilgjengelige samtidig som andre deler 
er tilgjengelige. Vi har inkludert delvis nedetid i 
nedetidsberegningen for Elhub kjernesystem dersom den 
delvise nedetiden overstiger følgende terskler: 

o Mer enn 10% av innkommende meldinger blir feilaktig 
avvist.

o Mer enn 10% av initierte markedsprosesser blir ikke 
behandlet innen gjeldende tidsfrister.

o En eller flere hovedprosesser er utilgjengelig/stengt.

Stenging av støtteprosesser og spørreprosesser anses ikke 
som nedetid.
Nedetid for Elhub Web Portal og Elhub Web Plugin inntreffer 
når:
o Portal/plugin ikke er tilgjengelig eller ytelsen er sterkt 

redusert.

Tjeneste Tilgjengelighet
s-krav i 
brukeravtale

Antall minutter 
ikke planlagt 
nedetid

Tilgjengelighet 
(%)

Antall minutter 
ikke planlagt 
delvis nedetid

Sum ikke 
planlagt nedetid 
og delvis 
nedetid

Full 
tilgjengelighet 
(%)

Kjernesystem 00-24 99,50 % 60 99,86 % 0 60 99,86 %

Elhub web portal 07-22 
hverdager 99,20 % 7 99,96 % 75 82 99,57 %

Elhub web portal øvrige 
timer 98,70 % 0 100,00 % 0 0 100,00 %

Elhub plugin 07-22 
hverdager 99,20 % 0 100,00 % 0 0 100,00 %

Elhub plugin øvrige 
timer 99,70 % 0 100,00 % 0 0 100,00 %

Incident no Beskrivelse Tjeneste Starttidspunkt Sluttidspunkt

Antall 
minutter 
nedetid

Antall 
minutter 
delivs 
nedetid

Planlagt vedlikehold måtte 
forlenges en time Kjernesystem 05.08.2019 00:00 05.08.2019 01:00 60 0

INC11777799 Elhub web portal var ustabil

Elhub web 
portal 07-22 
hverdager 13.08.2019 13:15 13.08.2019 14:00 0 45

INC11791160 Elhub web portal var ustabil

Elhub web 
portal 07-22 
hverdager 14.08.2019 12.45 14.08.2019 13:30 0 30

INC11803582 Elhub web portal var nede

Elhub web 
portal 07-22 
hverdager 15.08.2019 12:27 15.08.2019 12:34 7 0

HENDELSER SOM MEDFØRTE REDUSERT TILGJENGELIGHET ELLER YTELSE 

TILGJENGELIGHET PR TJENESTE

https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/elhub-brukeravtale/
https://portal.elhub.no/
https://plugin.elhub.no/
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FUNKSJONELLE FEIL I ELHUB

9

Elhub publiserer status for kjente funksjonelle feil som 
affekterer våre tjenester, samt informasjon om manuelle 
workarounds der dette er mulig på våre nettsider.
Feil som er rettet flyttes over til siden for rettede feil. 

Elhub legger ut nye programvareoppdateringer månedlig. 
Feil som oppdages i løpet av måneden vil som hovedregel 
rettes i påfølgende månedlige oppdatering, som legges ut 
i produksjon første søndag i etterfølgende måned. For feil 
som vurderes som spesielt kritiske kan en raskere 
feilretting vurderes. Mindre kritiske feil kan bli skjøvet til 
en senere oppdatering. 

Antall åpne funksjonelle feil ved utgangen av august er 
redusert. Av 14 åpne feil ved utgangen av august er 2 B-
feil og 12 C-feil.

o A-feil: Kritisk feil som skal rettes umiddelbart.

o B-feil: Alvorlig feil som normalt skal rettes i neste 

oppdatering.

o C-feil: Mindre alvorlig feil som rettes ut fra prioritet.

 -

 5

 10

 15

 20

 25

Antall nye B-
feil i periode

Antall nye C-
feil i periode

Antall nye feil i
periode

Antall åpne B-
feil ved utgang

periode

Antall åpne C-
feil ved utgang

periode

Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/kjente-feil-i-elhubs-produksjonsmiljo/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/feil-som-er-rettet-i-elhubs-produksjonsmiljo/
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OPPSUMMERING AUGUST 2019 –
MARKEDSPROSESSER OG DATAKVALITET

11

AKTUELLE SAKER

Nivået av markedsprosesser i Elhub var stabilt høyt også i denne 

sommermåneden

o Det ble fullført i overkant av 100 000 leverandørbytter eller 

innflyttinger og underkant av 450 000 

grunndataoppdateringer. Det ble initiert omkring 3 000 000 

spørringer i august, men omtrent halvparten av disse 

spørringene ble avvist. Til sammenligning med juli er det 

omtrent samme antall leverandørbytter eller innflyttinger og 

omtrent en dobling av grunndataoppdatering. 

o Ved utgangen av august hadde 297 målepunkt ugyldig 

fødselsnummer og 48 målepunkt ugyldig format for 

organisasjonsnummer

o Andelen målepunkt med feil i format for sluttbrukers 

kontaktinformasjon er ved utgangen av august 2,31%.

o Andelen målepunkt med feil i format for anleggsadresse er 

ved utgangen av august 2,0%.

o Markedsdokumentasjon versjon 1.8 ble publisert i august. Endringene er i hovedsak relatert 

til nye beslutninger og feil som ble funnet i samarbeid med markedet i prosjektfasen frem 

mot Go Live. Dokumentasjonen beskriver den versjon av Elhub som er i produksjon i dag.

o Når Elhub igangsetter porteføljeovertagelse eller endring av regulert kraftleverandør vil det 

oppstå en sperre fra endringsdatoen som kan ha konsekvenser for kundebytter tilbake i tid.

o For porteføljeovertagelser vil leverandørskiftet som er generert via BRS-NO-305 sperre for 

innflytting tilbake i tid over endringsdatoen. Ny aktør vil ikke ha mulighet til å reversere dette 

og Elhub vil derfor bistå med å fjerne leverandørskiftet manuelt.

o For endring av regulert kraftleverandør kan det foreligge to konsekvenser. Enten hvis det er 
innflytting tilbake i tid på en kontrakt som hadde regulert kraftleverandør på endringsdatoen 
(leverandørskifte fra en regulert kraftleverandør til en annen) eller hvis det er innflytting tilbake 
i tid over 30 virkedager med oppstartsdato før endringsdato.

o Vi har opprettet noen prosedyrer for å håndtere de ulike scenarioene. Informasjon om dette 
finnes på siden Porteføljeovertagelse og endring av Regulert Kraftleverandør.

o 26. august overtok Årdal Energi Nett AS som netteier i nettavregningsområdet ÅRDAL1 etter 
Årdal Energi KF Nett. Årdal Kraftlag AS overtok også 26. august alle kraftkontrakter i Årdal 
Energi KF sin portefølje.

o 1. september endret Orkland Energi AS GLN-nummer og gjennomførte 
porteføljeovertagelse til samme kraftleverandør med nytt GLN-nummer.

o Følg med på planlagte strukturendringer på elhub.no for fremtidige og utførte 

strukturendringer.

o Vi publiserte i august en nyhetssak som oppfordrer alle markedsaktører til å oppdatere 

"Elhub driftskontakt" i Edielportalen slik at det blir enklere for alle i markedet å nå 

hverandre

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/markedsdokumentasjon/markedsprosesser-og-spesifikasjoner/
https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/tilleggstjenester/portefoljeovertagelse-og-endring-av-regulert-kraftleverandor/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/
https://elhub.no/nyheter/hvordan-kan-du-fa-tak-i-riktig-kontaktperson-hos-en-annen-aktor/
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TRENDGRAF FULLFØRTE MARKEDSPROSESSER
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ANTALL INNLOGGINGER I ELHUB WEB PLUGIN

Grafen viser antall innlogginger i Elhub Web Plugin.
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OPPSUMMERING AUGUST 2019 –
MÅLEVERDIER/BEREGNINGER

20

AKTUELLE SAKER

August

o Antall godkjente MGA på de ulike versjonskjøringene i 

august var rekordhøyt for alle versjoner.

o Kompletthet ved D+1 og D+5 var noe høyere enn 

foregående måned.

o Andelen målte verdier økte litt for D+1, mens det var en 

liten nedgang på D+5.

o Fortsatt er det en del manuelt arbeid med å få godkjent 

MGA som feiler på første D+5 kjøring.

o Faktureringsklare verdier for august måned ble låst med 

versjon D+5 5. september for de MGA som kjørte OK.

o 10. september ble siste MGA godkjent på D+5 for bruksdøgn 

31. august.

o Elhub-gebyrer for august ble fakturert 5. september. 

o Forfall er 20. september

o Avviksoppgjøret for august ble utsatt. 

o Selv etter en del testkjøringer og utbedringer underveis var det for mange feil til å gå 

videre med fakturering/kreditering. Endringer sendt til Elhub i august på bruksdøgn 

mer enn en 5 dager tilbake i tid vil da favnes av kjøringen i september

o Endring i tidsstempel på utgående måleverdimeldinger i BRS-NO-313 og BRS-NO-315

o Registreringstidspunkt på timeverdier i Elhub vil nå tilsvare det samme tidspunktet 

som netteier sender til Elhub, ikke tidspunktet for når verdiene ble lagret i Elhub.

https://elhub.no/nyheter/fakturering-av-elhubgebyr-for-august/
https://elhub.no/nyheter/avviksoppgjoret-for-august-er-utsatt/
https://elhub.no/nyheter/identiske-tidsstempel-pa-utgaende-brs-313/
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KOMPLETTHET OG KVALITET 
PÅ MÅLEVERDIER VED D+1
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Kompletthet Målt

Kompletthet total 
98,4126%

Netteiere 100% komplett
6,9930%

Målt
96,9927%

Oversikt over fullføringsgrad og kvalitet august 2019 ved D+1:

o Nettselskapene er forpliktet i forskrift til å rapportere 
inn målte timesverdier for alle timeavregnede 
målepunkt for foregående døgn innen kl. 07:00.

o Komplettheten på D+1 er i august høyere enn noen 
gang!

o Andelen målt har holdt seg stabilt høyt.
o Fortsatt er det veldig få netteiere som er komplett på 

alle D+1 kjøringer gjennom måneden, hvilket 
innebærer at de MPID vi ikke mottar data på fordeler 
seg på mange aktører.

o Følgende netteiere er 100% komplette på D+1 for alle 
bruksdøgn i august:

• Forsand Elverk
• Glitre Energi Nett AS – Regional
• MIP Industrinett AS
• Skagerak Kraft Nett
• Stange Energi Nett AS
• Statnett SF
• Titania AS
• Ulefos Kraftverk DA
• Østfold Energi AS Nett
• Åbjørakraft Kolsvik Kraftverk
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KOMPLETTHET OG KVALITET 
PÅ MÅLEVERDIER VED D+5
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Kompletthet total 
99,9660%

Netteiere 100% komplett
33,5664%

Målt
98,8220%

Oversikt fullføringsgrad og kvalitet august 2019 ved D+5:

o Den totale komplettheten ved D+5 for august ble 
99,966%. Dette er en liten økning sammenlignet med 
juli. Samtidig innebærer det at et fåtall MPID ikke 
leverte data. 

o Andelen målt ved D+5 gikk noe ned fra juli til august.
o Andelen netteiere som er 100% komplett ved D+5 for 

hele måneden økte fra 28,2% til 33,6%. Samtidig er 
majoriteten av netteiere ikke komplett på D+5 for 
sine MPID.
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MIDLERTIDIGE MÅLEVERDIER

19

Søylene viser sum rapporterte måleverdier med status midlertidig i perioden. Dette er i henhold til VEE-guiden ikke tillatt etter D+5. Antall måleverdier med midlertidig 
status ved D+5 er på 250 964. Dette går dessverre i feil retning, da det er nesten en dobling av hva det var i juli.

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

Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019
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VOLUMENDRINGER

20

• Diagrammet viser volumendringene mellom de 
ulike balanseavregningene.

• Det er en høy positiv volumendring mellom D+1 
og D+2 noe som kan tyde på at det er rapportert 
for lavt volum ved D+1 som deretter er blitt 
korrigert før D+2 ble kjørt.

• Y-aksen viser antall GWh

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

Delta D2-D1 Delta D3-D2 Delta D4-D3 Delta D5-D4

Fordeling volumendringer august 2019:



Åpen informasjon / Public information

GRUNNLAG BALANSEAVREGNING

21

Gjennomsnittlig antall godkjente MGA ved de ulike versjonskjøringer av grunnlag for 
balanseavregning (av totalt 314):

o Elhub skal hver eneste dag kjøre grunnlag for 
balanseavregning for de 5 seneste bruksdøgn, 
henholdsvis versjon D+1 for dagen før, D+2 for 
bruksdøgnet 2 dager tilbake osv.

o Ved godkjent D+5 vil verdiene låses og anses som 
faktureringsklare. Aggregerte verdier sendes ut til 
relevante markedsaktører og til eSett for 
balanseavregning.

o Det er fortsatt variasjoner på antall MGA som er 
godkjent på de ulike versjonene, men den positive 
utviklingen fra tidligere, fortsetter også for august.

o Samtidig er det fortsatt mange manuelle 
ekstrakjøringer og godkjenninger for MGA som ikke 
blir godkjent på første D+5 kjøring.

o Her er det viktig at netteiere daglig sjekker 
resultatene av grunnlagene, også for bruksdøgn mer 
enn 5 dager tilbake i tid.
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• 3 ganger så mange enkeltendringer på måleverdier juni-> august enn 
februar –> juni

• Mange store korrigeringer fra en aktør som er feil ved kjøring av 
korreksjonsoppgjør i august. Uttrekket viste for mange åpenbar feil til 
at det var hensiktsmessig å gjøre opp (mange manuelle korreksjoner 
som må korrigeres til neste oppgjør) 

• Faktureringen måtte utsettes til september

• Kjøring 9. september viste bedring og det ble fakturert/kreditert 16. 
september

• Kjøring 9. september hadde en feil fra Elhubs side som tok med 
korrigeringer for noen dager i juni som ikke skulle ha vært med 
(korrigeringer før D+5). Sendte ekstra faktura/kreditnota til de det 
gjaldt (maks. NOK 18.000).

• Informasjon til markedsaktører publisert/sendt fortløpende.

• Neste oppgjør i oktober

Avviksoppgjøret – fortsatt trøblete
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SUM PRODUKSJON, FORBRUK, ESTIMERT TAP OG NETTO UTVEKSLING

23

Tabellen viser sum av produksjon, forbruk, estimert tap og netto utveksling i alle nettavregningsområder etter kjøring av balanseavregning pr D+5 for alle driftsdøgn i 
august 2019. Eventuelle måleverdikorrigeringer som sendes inn etter D+5 vil medføre justeringer i summene. 

MWh Andel av produksjon

SUM produksjon 10 095 923 

Produksjon 10 093 860 

Produksjon plusskunder - netto 
bidrag 2 064 

SUM forbruk eks tap 8 243 135 81,65 %

Timeforbruk 8 057 262 79,81 %

- Normal timeforbruk 7 963 959 

- Pumpekraftverk 72 811 

- Pumping 20 493 

Profilforbruk 185 872 1,84 %

SUM estimert tap 483 723 4,79 %

Beregnet estimert tap ved D+5 421 575 4,18 %

Tap målepunkt uten 
kraftleverandør 62 148 0,62 %

Netto utveksling (eksport) 1 369 066 13,56 %
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INNKOMMENDE HENVENDELSER OG 
BEHANDLINGSTID I SUPPORT

24

Elhub mottar en rekke henvendelser fra markedsaktører, 
systemleverandører og sluttbrukere. Sakene omhandler alt 
fra spørsmål om hva Elhub er til hjelp til feilsøking av avviste 
markedsprosesser hos markedsstøtte, samt spørsmål om 
manglende måleverdier og hjelp til avregningsgrunnlag hos 
måleverdier og beregninger.

Vårt mål er at 80 % av alle henvendelser skal være besvart 
innen 2 arbeidsdager. 

I august mottok vi totalt 684 henvendelser. Vi besvarte 57% 
av disse innen 2 arbeidsdager. Vi løste 511 saker.

Vi nådde ikke målet om at 80% av alle henvendelser skal 

være besvart innen 2 arbeidsdager. Trenden i august var 

negativ. Vi ser at kompleksiteten i sakene som kommer 

inn øker og vi bruker lenger tid på hver sak. En del saker 

har sammenheng med tidligere feil på profilavregnede 

målepunkter som det ennå ikke er ryddet helt opp i. Vi 

har i tillegg hatt noe ferieavvikling og annet fravær i 

august. 

291

Antall telefon-henvendelser til Elhub

306 287 207 262
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Sikkerhet og personvern (i)
• Ingen alvorlige sikkerhetshendelser rettet mot Elhub, 

• Kontinuerlig overvåkning gjennom Elhub SIEM ( Security Incidents & Events Management):
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Sikkerhet og personvern (ii)
• Elhub kjører regelmessig søk etter uønskede persondata i Elhub

• Ingen nye registrerte avvik knyttet til personvern i Elhub siden forrige bransjerådsmøte

• Alle Elhub ansatte plikter å rapportere avvik

• Alle aktører bør regelmessig verifisere sikkerhet i egne løsninger inkl. systemer fra systemleverandører –
"penetrasjonstest"
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Saksnr.: 24-04

Saksnavn: Status Elhub Brukerforum

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: ingen

Saksid Tittel Status Kommentar
Bransjeråd 
25.09.2019

BF4 
26.09.2019

BF0-1 Definere regime fo testdata i Exa2 fremover Under arbeid Arbeidsgruppe pågår

BF19/1-6
Behov for forbedring av funksjonalitet i Elhub web portal for analyse av status på 
måleverdier Under arbeid

BF19/1-7
Operasjonelle utfordringer knyttet til distribusjon og mottak av måleverdier på 
profilavregnede målepunkte Under arbeid x

BF19/1-10 Beredskapsplaner når nettselskapers måleverdiinnsendingskjede går ned Under arbeid

BF19/1-12 Forbedring av datakvalitet på anleggsadresser i Elhub Under arbeid 24-06

BF19/1-13 Forbedring av datakvalitet på sluttbrukers kontaktinformasjon i Elhub Under arbeid 24-06

BF19/1-14 Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live Under arbeid Arbeidsgruppe pågår B-058 x

BF19/1-15 Innhold i utgående BRS-NO-302 og 306 meldinger Under arbeid Endring kommer 06.10.2019

BF19/1-16 Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert Under arbeid Arbeidsgruppe pågår x x

BF19/2-6 Gjennomfakturering II Under arbeid x x

BF19/2-9
Utfordring med forskjellige versjoner av måleverdier i samme BRS-NO-313-melding

Under arbeid

BF19/3-5
Behov for justeringer av faktura for avviksoppgjør

Under arbeid

BF19/3-7
Forbedring av tredjepartsforespørselbehandling

Under arbeid
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Saksnr.: 24-04

Saksnavn: Status Elhub Brukerforum

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: ingen

Saksid Tittel Status Kommentar
Bransjeråd 
25.09.2019

BF4 
26.09.2019

BF19/3-8
Operasjonell håndtering av kontraktsendringer bakover i tid etter strukturendring

Under arbeid

BF19/3-9
Håndtering av kundeinformasjon i nettselskapenes KIS-systemer

Under arbeid
Mandat godkjent i BF3. 
Arbeidsgruppe pågår x

BF19/3-10
Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser

Under arbeid
Mandat godkjent i BF3. 
Arbeidsgruppe pågår

BF19/3-11
Innføring av kryptering i supportkommunikasjon mellom Elhub og aktørene

Ikke påbegynt

BF19/3-12

Avvisning av målerstander fra kraftleverandør medfører avvisning av leverandørbytter

Under arbeid

Vi jobber med å få opp 
statistikk over nettselskaper 
som ikke prosesser 
målerstander

BF19/3-13
Usynk i kontrakter mellom Elhub og nettselskap

Under arbeid

BF19/3-14
Håndtering av aktive målepunkter med forbruk uten sluttbruker

Under arbeid x x

BF19/3-15
Nettselskap får av og til ikke registrert periodevolum på profilavregnede målepunkt

Under arbeid

BF19/3-16
Vurdere videre oppfølging av kvaliteten på VEE på tilknytningspunkter for subnett.

Under arbeid

BF19/3-17
Vurdere Elhubs mottak av måleverdiserier med hull

Under arbeid x

BF19/4-1
Status fra aktørene i Brukerforum

Ikke påbegynt x

BF19/4-2 Gjennomgang Elhub månedsrapport for august 2019 Ikke påbegynt 24-03 x
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Saksnr.: 24-04

Saksnavn: Status Elhub Brukerforum

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: ingen

Saksid Tittel Status Kommentar
Bransjeråd 
25.09.2019

BF4 
26.09.2019

BF19/4-3 Plan for planlagt nedetid høsten 2019 Ikke påbegynt x

BF19/4-4 Gjennomgang av generell prosess for innføring av ny funksjonalitet i Elhub Ikke påbegynt x

BF19/4-5 Informasjon om kommende endringer i Elhub Ikke påbegynt x

BF19/4-6 Forbedre datakvalitet sluttbrukerinformasjon og sluttbrukeradresse Ikke påbegynt
Krav til format og innhold 
diskuteres i BF4 x

BF19/4-7 Misbruk bruk av BRS-NO-301 for å endre sluttbrukere Ikke påbegynt

Elhub presenterer foreløpige 
funn og operasjonell 
oppfølging av disse i BF4 x

BF19/4-8 Behov for å skille mellom bedrift og private i markedsoversiktrapporter Ikke påbegynt x

BF19/4-9 Endring i Elhubs unikhets-sjekk for meldings-id Ikke påbegynt x

BF19/4-10 Håndtering av kommende endringer av kommunenummer og fylkesnummer Ikke påbegynt x

BF19/4-11 Retningslinjer for informasjon om fullt målernummer til sluttbruker Ikke påbegynt x

BF19/4-12 Mulighet for nettselskapet å avvise innflytting av samboer til kunde med opparbeidet gjeld Ikke påbegynt x

BF19/4-13 Gjøre anleggsbeskrivelse obligatorisk for produksjons- og kombinasjonsmålepunkter Ikke påbegynt
x

BF19/4-14
Status måleverdiinnsending inkl rapportering av kvalitet på måleverdinnsending pr 
nettselskap Ikke påbegynt x
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Saksnr.: 24-04

Saksnavn: Status Elhub Brukerforum

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: ingen

Saksid Tittel Status Kommentar
Bransjeråd 
25.09.2019

BF4 
26.09.2019

BF19/4-15 Endring i purringer slik at man kan purre over en lengre periode, ikke bare daglig.
Ikke påbegynt x

BF19/4-16 Plusskunders rapportering av brutto produksjon til NECS – alternativ løsning Ikke påbegynt x

BF19/4-17 Endre regimet for BRS-NO-317  - oppdatering og formidling av forventet årsforbruk Ikke påbegynt x
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Utkast prosess for innføring av ny funksjonalitet i Elhub

Fase 1 Fase 2 Beslutningspunkt 1 Fase 3 Beslutningspunkt 2 Fase 4 Beslutningspunkt 3

Beskrive og registrere 
endringsønske

Initiell analyse Skal arbeid startes? 
Hvilken prioritet?

Analyse Skal arbeidet fortsette? Detaljere valgt løsning Skal implementering 
starte?

• Definere overordnet 
løsning

• Grovestimere kost, 
nytte og 
implementasjonstid

• Vurder kost/nytte
• Revider prioritering

• Detaljere design
• Detaljere 

akseptansetester
• Detaljere kost/nytte

• Vurder kost nytte

• NVE
• Bransjerådet
• Brukeforum

• Elhub PO • Brukerforum
• Elhub 

endringsforum

• Brukerforum
• NVE
• Bransjeråd

• Bransjeråd • Brukerforum • Bransjeråd

Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9 Fase 10

Planlegg 
implementering

Utvikle løsning Gjennomfør 
akseptansetest

Gjennomfør 
systemgodkjenning

Gjennomfør 
aktørgodkjenning

Produksjonssetting

• Oppdater 
markedsdokumenta
sjon

• Planlegg 
implementering 
med datoer

• Utvikle kode
• Utvikle og forberede 

tester

• Brukerforum • Elhub
• Systemleverandører

• Elhub
• Systemleverandører

• Systemleverandører • Aktører • Brukerforum
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Saksnr.: 23-05

Saksnavn: Status aktører

Runde rundt bordet hvor bransjerådsmedlemmene orienterer om 
status og problemstillinger knyttet til Elhub og egen virksomhet. 

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Medlemmer bransjerådet

Vedlegg: ingen
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Saksnr.: 24-06

Saksnavn: Bedre datakvalitet på grunnlagsdata

Bakgrunn:
• I Elhub er kraftleverandører ansvarlig for å holde sluttbrukerinformasjonen korrekt oppdatert og nettselskap er ansvarlig for all informasjon relatert til 

målepunktet. For at vi skal kunne sikre et godt fungerende marked og korrekt avregning må hver enkelt markedsaktør sikre at de oppdaterer den 
grunndata som de er ansvarlige for

• Elhub har valideringsregler for å sikre at obligatorisk data er oppgitt, men Elhub vet ikke om dataen som er oppgitt er korrekt. Det er altså 
markedsaktørenes ansvar å sikre korrekt grunndata i Elhub.

• Nettselskaper er avhengige av korrekt sluttbrukerinformasjon fra krafleverandør for å kunne fakturere og kommunisere med sluttbruker
• Kraftleverandører er avhengige av korrekt målepunktinformasjon fra nettselskap for å kunne verifisere grunndata på målepunktet i salgsprosessen

Problemstilling:
• Noen nettselskaper rapporter at sluttbrukerinformasjon sendt inn fra kraftleverandør har lav kvalitet, eksempelvis at kontaktinformasjon eller 

sluttbrukeridentifikasjon er feil 
• Noen kraftleverandører rapporterer at målepunktinformasjon sendt inn fra nettselskap har lav kvalitet og at de dermed ikke får treff når de etterspør 

målepunktinformasjon når de oppgir adresseinformasjon som en potensiell kunde har oppgitt i en salgsprosess. Salget må derfor i større grad 
håndteres manuelt og kan glippe 

Hva skal det tas stilling til:
Elhubs og brukerforums arbeid med problemstillingen

Kort beskrivelse av saken

Sakstype:

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 4 slides
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DATAKVALITET –
SLUTTBRUKERINFORMASJON

34

Kvalitet på sluttbrukerinformasjon i Elhub har en positiv 

utvikling i august. 

Tallene viser at det er stor variasjon mellom 

kraftleverandørene. Vi har tatt kontakt med 

kraftleverandørene som har lavest datakvalitet og følger 

opp disse individuelt.

Kraftleverandør Andel feil

Haugaland Kraft Energi 
AS 0,08 %

Finnås Kraftlag SA 0,08 %

BKK TYSNESKRAFT AS 0,09 %
Rakkestad Energi AS 
Kraft 0,10 %

Hemsedal Energi KF 0,13 %

Færrest formatfeil
Kraftleverandører >1000 MP

Datakvalitet sluttbrukerinformasjon, aggregert

12.08.2019 01.09.2019

Antall aktive målepunkter med kraftkontrakt 3 026 615 3 034 785 

Alle kontaktfelter mangler 59 61 

Feil format telefon 47 819 45 275 

Feil format epost 6 169 5 960 

Feil format mobil 22 284 21 966 

Sum målepunkter med feil format i kontaktinformasjon 73 221 70 251 

Andel målepunkter med feil format i kontaktinformasjon 2,40 % 2,31 %

Antall målepunkter med ugyldig fødselsnummer 297

Antall målepunkter med ugyldig format organisasjonsnummer 48

Kraftleverandør Andel feil

NN 40,7 %

NN 38,6 %

NN 30,4 %

NN 24,1 %

NN 22,3 %

Kraftleverandør Andel feil

NN 5,9%

NN 5,4%

NN 4,7%

NN 3,4%

NN 3,2%

Datakvalitet sluttbrukers kontaktinformasjon, pr aktør

Flest formatfeil
Kraftleverandører >1000 MP

Flest formatfeil
Kraftleverandører > 20 000 MP

Kraftleverandør er ansvarlig for å vedlikeholde 

kundeinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å 

oppdatere kundeinformasjonen i Elhub fortløpende.  

Sluttbrukeridentifikasjon skal være gyldig 

fødselsnummer, D-nummer eller 

organisasjonsnummer samt navn.

Sluttbrukers kontaktinformasjon består av en eller 

flere av feltene epost, telefon og mobil. Krav til 

format på feltene er beskrevet på våre nettsider.  

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/sluttbrukers-kontaktinformasjon-krav-til-format-og-innhold/
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DATAKVALITET – ANLEGGSADRESSE
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Utviklingen for kvalitet på format på anleggsadresse er 

svakt negativ i august.

Elhub har ikke gjort analyse av hvorvidt 

anleggsadressene faktisk er korrekte. VI har tatt 

kontakt med nettselskapene som har høyest andel 

mangler i formatsjekkene og følger opp disse 

individuelt.

13.08.2019 01.09.2019

Antall aktive målepunkter 3 179 435 3 181 952 

Gatenavn mangler 43 052 43 029 

Husnummer med feil format 17 885 18 534 

Postnummer feil format 12 11 

Sted feil format 1 840 1 972 

Antall  målepunkter med formatfeil 62 624 63 546 

Andel målepunkter med formatfeil 1,97 % 2,00 %

Netteier er ansvarlig for å vedlikeholde anleggsadressene 

for sine målepunkter i Elhub. 

Anleggsadresse i Elhub skal i normaltilfeller være en 

gyldig adresse i Matrikkelen eller Postens adresseregister. 

Format skal være som beskrevet på våre nettsider. 

Merk at manglende gatenavn ikke nødvendigvis er en feil 

da det finnes adresser i Norge som ikke har gatenavn.

Datakvalitet  - format for anleggsadresse, aggregert

Datakvalitet  - format for anleggsadresse: Nettselskaper over 20 000 målepunkter med flest mangler i format

Nettselskap
Andel målepunkter 

med formatfeil

NN 11,93 %

NN 5,19 %

NN 2,85 %

NN 1,66 %

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/anleggsadresse-krav-til-format-og-innhold/
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Arbeid med forbedring av datakvalitet
• Tiltak 1: Oppfølging av aktører

– Datakvalitet måles og publiseres i månedsrapport (NB – vi måler kun formatkrav). Foreløpig på aggregert nivå, senere på aktørnivå

– Kraftleverandører og nettselskaper som har lav datakvalitet følges opp individuelt. Foreløpige tilbakemeldinger:

• Anleggsadresse: Mange adresser har ikke gatenavn i matrikkelen. Mange nettselskaper planlegger å vaske anleggsadresse mot eksterne registere
men få har kommet i gang

• Sluttbrukerinformasjon: Kraftleverandørene melder tilbake at de jobber med å øke kvaliteten. Mye manuelt arbeid

• Tiltak 2: Hjelpe nettselskaper med håndtering av sluttbrukers kontaktinformasjon i egne systemer

– En av årsakene til problemene er at mange nettselskaper KIS-systemer ukritisk overskriver eksisterende kontaktinformasjon når det kommer inn en 
oppdatering fra Elhub

• Informasjon om anleggseier finnes ikke i Elhub. Nettselskapet må selv ha kontroll på dette i egne systemer

• Kraftleverandør kan ikke forventes å innhente annen kontaktinformasjon enn det kraftleverandør innhenter for faktura og kontraktsformål. 
Nettselskap kan ikke forvente at kraftleverandør skal innhente tilleggsinformasjon om mobilnummer for varsling

• Om en kraftleverandør oppdaterer kontaktinformasjon på ett målepunkt er det ikke sikkert det er lurt å overskrive kontaktinformasjon på alle 
målepunkter for den samme kunden

• Tiltak 3: Innføre strengere valideringer i Elhub

– Validering av data må primært skje i aktørenes systemer

• Feil data må avvises i det de legges inn, ikke i det de sendes til Elhub (typisk på et senere tidspunkt)

• Det er aktørene som har kundedialog og som eier anleggsinformasjonen

• Det er "alltid" unntak for formatkrav. Aktøren kjenner unntakene best

• Vi følger opp aktørene og de største systemleverandørene på funksjonalitet for validering

– På felter der bransjen er enige om at det ikke kan være unntak kan Elhub innføre valideringer og avvise data på feil format. F.eks. telefonnummer, epost, 
gatenavn, husnr, postnr. Vi jobber med å kartlegge dette. 
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Saksnr.: 24-07

Saksnavn: Måling og oppfølging av datakvalitet

Bakgrunn:
NVE har oppfordret til diskutere tiltak som kan forbedre datakvalitet fremover

Problemstilling:
Hva skal måles og hvordan skal det følges opp

Hva skal det tas stilling til:
Synspunkter på Elhubs forslag til måling og oppfølging

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Konsultasjon

Ansvarlig: NVE

Vedlegg: I møtet
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Elhub forslag til måling av datakvalitet og oppfølging

• Definere et sett med parametere med kriterier for kvalitet

• Jevnlig måling

• Oppfølging
• Bilateral

• Publisere statistikk

• Brudd på avtale med Elhub

• Varsling NVE

Måling av Beskrivelse Krav Frekvens Gjelder Oppfølging Elhub
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Måling av Beskrivelse Krav Frekvens Oppfølging Elhub

Kompletthet 
måleverdier på D+1

Alle målepunkter skal enten være målt 
eller estimert ved rapportering D+1
Enklere å feilsøke hvis alt er 100% 
komplett

100% Månedlig • Publisert statistikk over gjennomsnittlig % per 
måned per nettområde for 10 dårligste og 10 
beste.

• Individuell oppfølging

Andel målt eller 
endelig estimert 
produksjon og 
utveksling på D+5

Rapporterte måleverdier ved D+5 skal 
være basert på reell  måling eller 
endelig estimert. Merk at forbruk og 
plusskunder ikke inngår.

100% Månedlig • Publisert statistikk over gjennomsnittlig % per 
måned per nettområde for 10 dårligste og 10 
beste.

• Individuell oppfølging

Andel målt forbruk 
på D+5

Rapporterte måleverdier ved D+5 skal 
være basert på reell  måling og ikke 
estimering. 

97%? Månedlig • Publisert statistikk over gjennomsnittlig % per 
måned per nettområde for inntil 10 dårligste 
og 10 beste.

• Individuell oppfølging

Manglende 
kunde/leverandør på 
aktivt målepunkt

Det skal i utgangspunktet alltid være 
kunde/leverandør registrert på aktive 
målepunkt, men noen kan være 
forklarlig.

Forholdsvis stort 
antall forhold til 
sammenlignbare 

aktører

Månedlig • Individuell oppfølging
• Varsling NVE

Elhub forslag til måling av kvalitet og oppfølging av nettselskaper (i av iii)
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Måling av Beskrivelse Krav Frekvens Oppfølging Elhub

Rekjøring av D+5 per 
MGA

De nettområder som må rekjøres
etter D+5 fordi kvaliteten på D+5 
ikke tilfredsstiller kravene.

Ingen re-kjøring i 
løpet av perioden

Månedlig • Publisert statistikk over antall rekjøringer per 
nettområde per måned for inntil 20 dårligste.

• Individuell oppfølging

Kvalitet på 
måleverdikorrek-
sjoner etter D+5

Korrigering etter D+5 er tillatt, men 
åpenbare feil korrigeringer må 
unngås.

Typisk feil er rundgangsfeil

Ingen 
usannsynlige 
korrigeringer,

Månedlig • Publisert statistikk over antall usannsynlige 
korrigeringer per nettområde per måned for 
inntil 10 dårligste

• Individuell oppfølging
• Rapportering til NVE

Nettap Usannsynlig og/eller stor fluktasjon Sannsynlig nettap Månedlig • Trenger mer statistikk (etter 1 år)

Datakvalitet på 
anleggsadresser

Innsendte verdier må tilfredsstille 
formatkravene (ikke innhold). Eks. 
at post nr. har fire siffer men ikke 
hvilke

>0,5 % formatfeil 
per 
kraftleverandør

månedlig • Publisert statistikk for inntil 10 
kraftleverandører med flest formatfeil over 
0,5% samt de 10 kraftleverandører med lavest 
% formatfeil.

• Individuell oppfølging

Elhub forslag til måling av kvalitet og oppfølging av nettselskaper (ii av iii)
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Måling av Beskrivelse Krav Frekvens Oppfølging Elhub

Nettselskaper som ikke 
legger over til AMS

Installering av AMS følges opp av 
NVE. Men når en måler er byttet til 
AMS skal den ikke rapportere 
profilbasert lenger enn en måned 
før rapporteringen skifter til time.

Ingen profil 
rapportering fra AMS 
lenger enn 1 måned

månedlig • Individuell oppfølging
• Varsling NVE

Manglende cut-over
stander

Nettselskapene plikter å ha 
rapportert stand per 18.02.2019. 
Manglende stand kan medføre at 
leverandører ikke får fakturert

Alle målepunkt skal ha 
cut-over stand for 
18.02.2019

løpende • Individuell oppfølging
• Varsling NVE

Prosessering av 
avlesninger fra 
kraftleverandører i 311

Nettselskapet plikter å oppdatere 
sine underlag dersom 
kraftleverandør sender inn 
avlesning

Ingen tilfeller der 
nettselskap ikke 
oppdaterer 

månedlig • Individuell oppfølging
• Varsling NVE

Elhub forslag til måling av kvalitet og oppfølging av nettselskaper (iii av iii)
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Måling av Beskrivelse Krav Frekvens Oppfølging Elhub

Datakvalitet på 
sluttbruker-
informasjon

Innsendte verdier må tilfredsstille 
formatkravene (ikke innhold). 
Eks. at tlf.nr. har 8 siffer men ikke 
hvilke

Mindre enn 0,5 % 
formatfeil per 
kraftleverandør

månedlig • Publisert statistikk for inntil 10 
kraftleverandører med flest formatfeil over 0,5% 
samt de 10 kraftleverandører med lavest % 
formatfeil.

• Individuell oppfølging

Elhub forslag til måling av kvalitet og oppfølging av kraftleverandører
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GRUNNLAG BALANSEAVREGNING
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o Totalt antall rekjøringer av jobber utført av 
operatører, inkludert manuelle godkjenninger, var 
425. I tillegg var det 50 automatiske godkjenninger 
ved mindre mangler. 

o Dette er en betydelig økning fra måneden før.
o Manuelle rekjøringer foretas nesten utelukkende 

når MGAet ikke når balanse på D+5.
o De 14 utsatte kjøringene av hovedjobben knyttes 

delvis til behov for rekjøring av flere MGA samtidig, 
samt noen tekniske problemer

Status på kjøringer av beregningsjobber for 
balanseavregningsgrunnlag:

Mars April Mai Juni Juli August

Tidsstyrte kjøringer alle 
MGA

MTMComputeSettlementBasis 
(Alle D+1, D+2-D+4 og D+5 jobber)

78 75 92 90 88 91

Utsatte/ekstra kjøringer 
alle MGA

MTMComputeSettlementBasis
(Alle D+1, D+2-D+4 og D+5 jobber)

48 32 6 - 6 14

Ekstra kjøringer for enkelt-
MGA

MTMComputeSettlementBasisForGrid
Area

248 339 338 228 244 245

Manuelle godkjenninger 
enkelt-MGA

MTMComputePPCForGridArea 113 136 218 74 94 166

Automatiske 
godkjenninger enkelt-
MGA

MTMComputePPCForGridArea 85 76 101 91 65 50

Netteiere med flest rekjøringer Antall 
rekjøringer

Agder Energi Nett 19

BKK Nett 11

Kvinnherad Energi 10

Valdres Energiverk Nett 9

Uvdal Kraftforsyning Nett 8

Modalen Kraftlag Nett 6

Netteiere med flest manuelle 
godkjenninger

Antall manuelle 
godkjenninger

TrønderEnergi Nett 15

Meløy Energi 5

Haugaland Kraft Nett 4
Eksempel fra siste 

månedsrapport
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Saksnr.: 24-08

Saksnavn: Deaktivering av mp tilbake i tid

Bakgrunn:
I Elhub må sluttbruker først flyttes ut før et målepunkt kan deaktiveres. Utflytting av sluttbruker kan videre ikke gjøres tilbake i tid. Dette innebærer at 
der hvor et målepunkt blir tatt ut av bruk uten at det umiddelbart meldes til Elhub, vil det være en periode hvor sluttbruker er registrert på et målepunkt 
uten forbruk.

Det er meldt flere grunner til at dette skjer, f.eks. brann, byggestrøm, montør som ikke melder fra om arbeid i tide, systemfeil som gjør at meldinger ikke 
når frem.

Problemstilling:
Flere nettselskaper mener dette er et problem blant annet fordi sluttbruker blir fakturert fastledd for en periode hvor de ikke brukte målepunktet. Dette 
må i disse tilfellene løses manuelt av nettselskapet (korrigering av faktura)

Noen nettselskaper har gode rutiner på å  umiddelbart registrere målepunkt som blir tatt ut av bruk slik at problemet er vesentlig mindre for dem.

Elhub kan bygge logikk for å tillate deaktivering tilbake i tid på målepunkter med sluttbruker registrert, forslagsvis ved å innføre en ny BRS. 
Markedsaktørene må tilsvarende bygge støtte i sine systemer for dette.

Hva skal det tas stilling til:
Elhub ønsker at Bransjerådet tar stilling til om en slik endring i markedsprosessene er ønskelig og at det igangsettes et arbeid med å analysere kostnader 
for Elhub samt kostnader og gevinster for nettselskapene.

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: beslutning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: nei
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Saksnr.: 24-09

Saksnavn: Utkoblbart forbruk, KILE m.m i Elhub

Bakgrunn:
Innspill fra Distriktsenergi basert på dialog med medlemmer

Problemstilling:
Kan elhuben videreutvikles for å måle og avregne forbrukerfleksibilitet, KILE og utkoblbart forbruk?
Distriktsenergi har fått informasjon (fra Rakkestad Energi) om at utkobelbart forbruk må rapporteres særskilt på ukesbasis sammen med 
leverandøravregningen fra hvert enkelt nettselskap. Dette bør vel kunne ivaretas av Elhub sentralt for å spare tid og kostnader?
Rakkestad skriver:
Vi har noen få kunder med utkoblingsavtale hos oss hvor anleggene kan kobles ut med 2 timers varslingsfrist. Dette brukes ved kapasitetsmangel i nettet, 
og vi må fortsette og rapportere dette til Hafslund som har regionalnettet og innmatingen hos oss.
Regner med at dette akkumuleres opp og rapporteres samlet til Statnett som balanseansvarlig. Det er egne tariffer og priser som vi mottar fra 
overliggende nett på dette utkobelbare forbruket.
Det vil jo være naturlig at Elhub med sentralt register bør være den som har kontroll og rapportering på alle de MPID’ene som ligger med dette og kan 
summere forbruk og rapportere dette videre i systemet fremover.
Dette var en del av ukentlig leverandøravregningen vi kjørte mot Statnett/eSett tidligere, og er vel det eneste som gjenstår etter at Elhub har tatt over den 
øvrige rapporteringen.
Forbrukerfleksibilitet har et stort samfunnsøkonomisk potensiale som også må måles og avregnes når det tas i bruk, det bør også utredes om dette kan 
utføres i elhuben.
I tillegg til dette kan nå KILE kostander beregnes nøyaktig på grunn av de nye AMS målerne. Dette kan også vurderes beregnet for alle automatisk i 
elhuben.

Hva skal det tas stilling til:
Skal Elhub evt. andre ta initiativ til å utrede dette nærmere?

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Konsultasjon

Ansvarlig: AB (Distriktsenergi)

Vedlegg: nei
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Saksnr.: 23-10

Saksnavn: Regelverket for plusskunder

Bakgrunn:
Innspill fra Distriktsenergi knyttet til endring i regelverket for plusskunder

Problemstilling:
Etter det Distriktsenergi erfarer jobber NVE med en oppdatering/justering av eksisterende regelverk for plusskunder.
På grunn av kompleksiteten og omfanget av forskriftene som dette området berører, vil det nok enda ta en stund før noe kommer ut på høring.
Det er derfor et relevant spørsmål å stille i kommende bransjeråd om NVE kan orientere om status for plusskunde forskriften.
Distriktsenergi fremmer i tilknytning til dette et forslag om å sette ned en arbeidsgruppe som kan bidra med innspill og hjelp til NVEs arbeid med plusskunde 
forskriften. En slik arbeidsgruppe bør se på:

- Hvordan kan effektiv markedsprosesser se ut for å møte kravene til markedet, plusskundene, nettselskapene, kraftleverandørene, 3parter, 
Statnett/Balanseansvarlig, systemleverandørene, NECS, eSett, NVE og øvrige interessenter.

- Hvordan sikre øvrige krav og behov til kraftsystemets balanseringstjenester, måle- og avregningsbehov, samt hvordan vil dette kunne gjennomføres på 
en teknisk-, kostnadseffektiv og sikker måte for nettselskaper, elhub, Statnett og kraftleverandører/3part, NECS, eSett og sluttkundene. I tillegg vil et 
slikt innspill bidrar til å sikre eksisterende og fremtidige investeringer. Sikring av investeringer vil kunne gjennomføres om man koordinerer, den fysiske 
strømflyten, den digitale informasjonsflyten og økonomiske flyten mellom de forskjellige partene i verdikjeden.

- For å få til en kostnadseffektiv og smart implementering i markedet tror Distriktsenergi dette er viktig informasjon som NVE bør se på under prosessen 
med forskriftsarbeidet til den nye plusskunde forskriften.

Hva skal det tas stilling til:
Behov for arbeidsgruppe og hvem som eventuelt lede og delta i arbeidet

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Konsultasjon

Ansvarlig: AB (Distriktsenergi)

Vedlegg: nei
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Saksnr.: 23-11

Saksnavn: Hvordan ta ut nytte av Elhub

Bakgrunn:
Elhub har overtatt en rekke oppgaver fra Nettselskapene som skulle tilsi at nettselskapene skulle kunne redusere sine kostnader. Foreløpig rapporteres det 
imidlertid om at nettselskapene har fått mer å gjøre.

Problemstilling:
Hva skal til for at nettselskapene skal kunne få forventet og mest mulig nytte av Elhub?

Det bør jobbes strukturert med denne problemstillingen som kan resultere i konkrete aksjoner som muliggjør forventet og mest mulig nytte av Elhub. 

En revurdering av kostnadsanalysen gjort i 2011 og 2015 kan være en god innfallsvinkel kombinert med nye fakta. En må også vurdere økte krav spesielt til 
volum og kvalitet på måleverdier.

Hva skal det tas stilling til:
Behov for arbeidsgruppe og hvem som eventuelt lede og delta i arbeidet.

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Konsultasjon

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 1 slide
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Kostnadsanalyse fra 2015 (i)

Kostnadsanalyse før og etter Elhub for kraftleverandører og nettselskaper (alle tall i MNOK) :

Kost 2015 Kost 2015

Avregning og fakturering av kunder 196 -39 -20 151 0 0

Kundeservice utover ordinær kundekontakt 22 -2 -1 262 -26 -13

Måleverdiinnsamling, korr./saldo og distr. 90 -54 -45 176 -18 -9

Stengning og åpning av anlegg 0 0 0 150 0 0

Bytte av leverandør 117 -82 -35 25 -23 -22

Flytting 48 -34 -29 83 -42 -25

Innfordring 89 0 0 36 0 0

Målerhåndtering 0 0 0 121 0 0

Inngåelse og avslutning av kontrakter 42 0 0 41 0 0

Andre kostnader 18 0 0 41 0 0

Leverandøravregning 0 0 0 34 -31 -27

Ukeavregning 4 -4 -4 28 -28 -28

Sum  628 -216 -134 1148 -168 -125

Intervall kostnadsendring

Kraftleverandører

Intervall kostnadsendring

Nettselskaper
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Kostnadsanalyse fra 2015 (ii)

Det ble tatt utgangspunkt i kostnadsanalysen fra ESK rapporten og gjort endringer i forhold til de faktiske kostnadene i 2011 for henholdsvis 

kraftleverandører og nettselskaper som beskrevet i tabellen nedenfor:

KRAFTSELSKAP NETTSELSKAP

Kost 2015 Kostnaden er den samme som i 2011 underlaget, men den er korrigert for SSB konsumprisindeks mellom 2011 og januar 2015; totalt 5,7 %. Dette for å gjøre tallene 

sammenlignbare

Avregning og fakturering av 

kunder

Besparelse på grunn av mer stabilt datagrunnlag samt at de slipper å forholde seg til 

stander (forholder seg bare til volumer). Vi har derfor lagt til grunn en reduksjon på 

10-20%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 20-39 MNOK per år.

Ingen reduksjon/økning

Kundeservice utover ordinær 

kundekontakt

Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data gjennom 

Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet og således 

redusere behovet for ekstra kundekontakt. Det er derfor lagt til grunn en 

kostnadsreduksjon på 5-10 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 1-2 MNOK per år.

Bedre kvalitet på kundedata og måleverdier, samt én master for disse data 

gjennom Elhub gir grunnlag for at ordinær kundekontakt holder høyere kvalitet 

og således redusere behovet for ekstra kundekontakt. Det er derfor lagt til 

grunn en kostnadsreduksjon på 5-10 %. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 

13-26 MNOK per år.

Måleverdiinnsamling og 

distr.

Historisk kost (2011) er ikke representativt for kraftleverandører som med innføring av 

AMS uten en datahub vil måtte forholde seg til langt større datamengder i tillegg til 

data fra dagens profilmålte. Det er derfor lagt til 25 MNOK til basiskostnaden (ca. 250 

tusen per leverandør). Elhub vil medføre én kilde til alle data og lik behandling av AMS 

data og profilmålte. VEE vil også heve effektiviteten i behandlingen av måledata. Vi 

opprettholder derfor reduksjonen på 50-60 % fra ESK utredningen.

Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 45-54 MNOK per år.

Vi antar at måleverdiinnsamling er en AMS kostnad nå som AMS er vedtatt, slik 

at det i seg selv ikke får innvirkning på dette regnestykket. Forenklet 

distribusjon til Elhub i stedet for til hvert enkelt kraftselskap, og at Elhub holder 

rede på relasjon leverandør – måleverdier, gjør at vi antar en 

kostnadsreduksjon på 5-10%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 9-18 

MNOK per år.



Åpen informasjon / Public information

Kostnadsanalyse fra 2015 (iii)
KRAFTSELSKAP NETTSELSKAP

Stengning og åpning av 

anlegg

Ingen reduksjon/økning Ingen reduksjon/økning

Bytte av leverandør Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet, i stedet for 

hver enkelt nettselskap. Innføring av Fødselsnummer vil heve datakvaliteten 

og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder 

gjennom hjemmesider). Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 

30-70 % som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 35-

82 MNOK per år.

Nettselskapet skal ikke lenger utføre denne oppgaven. De skal bare registrere 

endringen. Det er derfor lagt til grunn en kostandsendring på 90-95 %. Dette 

utgjør en kostnadsreduksjon på 22-23 MNOK per år.

Flytting Prosessen vil bli enklere i og med at Elhub vil være grensesnittet i stedet for 

hver enkelt nettselskap. Innføring av Fødselsnummer vil heve datakvaliteten 

og signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder 

gjennom hjemmesider). Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 

60-70 % som ved ESK utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 29-

34 MNOK per år.

Nettselskapet vil fremdeles ha forpliktelse for å håndtere flytting inntil full 

leverandørsentrisk modell blir innført. Men prosessen blir forenklet og 

datagrunnlaget blir bedre gjennom Elhub og bruk av fødselsnummer. Det vil 

signifikant øke andelen som kan utføres automatisk (selvbetjente kunder gjennom 

hjemmesider). Det er derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 30-50 %. Dette 

utgjør en kostnadsreduksjon på 25-42 MNOK per år.

Innfordring Ingen reduksjon/økning Ingen reduksjon/økning

Målerhåndtering Ingen reduksjon/økning Ingen reduksjon/økning

Inngåelse og avslutning av 

kontrakter

Ingen reduksjon/økning Ingen reduksjon/økning

Andre kostnader Ingen reduksjon/økning Ingen reduksjon/økning

Leverandøravregning Ingen reduksjon/økning Elhub overtar mye av denne oppgaven men selv om Elhub beregner underlaget 

skal nettselskapene foreløpig gjøre opp korreksjonsoppgjøret mot sine motparter. 

Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon på 80-90% som ved ESK 

utredningen. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 27-31 MNOK per år.

Ukeavregning Elhub overtar denne oppgaven. Vi har derfor lagt til grunn en 

kostnadsreduksjon på 100%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 4 MNOK 

per år.

Elhub overtar denne oppgaven. Vi har derfor lagt til grunn en kostnadsreduksjon 

på 100%. Dette utgjør en kostnadsreduksjon på 28 MNOK per år.



Åpen informasjon / Public information

metering points
master data

metered values
time series

Eventuelt

• Forlsag om å endre betalingsfrister i avviksoopgjøret

– Mye problem med sen betaling (bare 40 % faktuaren betalt rettidig for September oppgjøret, tilsvarende forrige gang.

– Elhub avhengig av å få inn alt før utbetaling

– 8 dager på innbetaling I dag, 11 dager på utbetaling

– Forslag om å endre fra 8 til 15 dager frist på innbetaling

– Etter innbetaling bruker Elhub mye tid på å fikse feil. Derfor foreslås å endre utbetlingsfrist fra 11 dager til 20 dager (2 dager
mer enn i dag).

• Oppdatert styringsmodell for bransjen

• Budsjett 2020 og inneværende gebyrperiode



Åpen informasjon / Public information

https://elhub.no/documents/2018/11/styringsmodell-bransjen-og-elhub.pdf/

Om Bransjerådet

Bransjerådet skal være et strategisk forum og konsultasjonsorgan som skal gi beslutningsveiledning i saker av vesentlige betydning for drift og 

videreutvikling av Elhub, til felles nytte for alle betalende aktører av løsningen. NVE kan benytte Bransjerådet til konsultasjon ved behov for innspill til 

endringer i lover og forskrifter m.m. som berører Elhub sitt virksomhetsområde. Ved behov kan Bransjerådet be om informasjon, saksutredning og analyser 

fra NEE, Driftsforum og Avregningsansvarlig, i tråd med gitte mandat og ansvarsområder. Bransjerådet skal regelmessig orienteres overordnet om status på 

drift og videreutvikling i Elhub. Bransjerådet skal forelegges neste års budsjettforslag før beslutning i styret, samt godkjent årsregnskap for Elhub AS. Alle 

medlemmene av Bransjerådet skal utøve et fornuftig skjønn i forhold til egne interesser for selskapet de er ansatt i og ivareta hensynet til balanserte 

beslutninger i Bransjerådet til fordel for alle aktører i bransjen og de øvrige interessentene. 

Elhub / Avregningsansvarlig skal jevnlig informere Bransjerådet om aktuelle saker. Bransjerådet kan også ta opp egne saker som er relevante i forhold til 

Bransjerådets mandat. Bransjerådet kan delegere saker til Brukerforum. Bransjerådet kan gi råd og innstillinger til både NVE og Elhub / 

Avregningsansvarlig. Brukerforum rapporterer jevnlig til Bransjerådet i forhold til aktuelle saker og forhold som Bransjerådet skal ta stilling til. 

Mandat og styringsmodell finner du her:

https://elhub.no/documents/2018/11/styringsmodell-bransjen-og-elhub.pdf/

