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Åpen informasjon / Public information

Agenda:

Sak nr. Sak Sakstype Saksfremstiller Tid (ca.)

25-01 Referat og aksjoner forrige møte Orientering Elhub 15 min

25-02 Status Elhub drift Orientering Elhub 20 min

25-03 Status Brukerforum Orientering Elhub 15 min

25-04 Datakvalitet Konsultasjon Elhub 15 min

25-05 Tilsyn datakvalitet i mai 2019 - Grunnlaget for foretaksbøter Orientering DE/NVE 15 min

25-06 Status Aktører – ca. 2 min. per aktør Orientering medlemmer 30 min

25-07 Deaktivering av mp tilbake i tid Beslutning Elhub 15 min

25-08 Elhub Pipeline – planlagte og påtenkte endringer i Elhub Konsultasjon Elhub 15 min

25-09 15 min oppløsning - Høring Elhub 15 min

25-10 Elhub budsjett og gebyrer 2020 Orientering Elhub 30 min

25-11 Oppdatert Styringsmodell Beslutning Elhub 5 min

25-12 Ny møtekalender for Bransjerådet 2020 Beslutning Elhub 5 min

Eventuelt
Fleksibilitet og BSP rollen
Sikkerhet og personvern
Styret i Elhub ønsker å besøke bransjerådet

10 min
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Saksnr.: 25-01

Saksnavn: Referat og aksjoner fra sist

Åpne aksjoner

Sakstype: Orientering/Godkjenning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 4 påfølgende slides

ID Aksjon Ansvarlig Opprettet Frist Status 

B-061 Elhub utarbeider mulige endringsforslag for sluttkunder som kobles mot langvarig 
avbrudd.

TBH 25.09.2019 19.11.2019 Åpen

B-062 Jan Rondell tar initiativ for å få brakt Elhub saker på agendaen i CGI produkt-strategisk 
råd og inviterer Elhub etter behov. Lars Ragnar Solberg tar initiativ til å få etablert 
tilsvarende for Hansen CX. Hensikten er å få koordinert og prioritert feilrettinger og 
endringer som berører aktørenes evne til å samhandle med Elhub

JRo/LRS 25.09.2019 19.11.2019 Åpen

B-063 Elhub sjekker internt i Statnett om det er noen rolle for Elhub i forhold til KILE. TBH 25.09.2019 19.11.2019 Åpen

B-064 Utrede hvilke muligheter som finnes for å innføre en felles strukturert prosess ved 
stenging av målepunkter og kommer tilbake med forslag på neste bransjerådsmøte

TBH 25.09.2019 19.11.2019 Åpen

B-065 Elhub utarbeider et forslag til nedre grense for fakturering og sender det ut til aktørene. 
Inkludert i vurderingen må være å ta med nedre grense-beløpet på neste avregning eller 
til det har avviksoppgjør-beløpet har akkumulert seg over den nedre grense innenfor et 
kalenderår.

TBH 25.09.2019 19.11.2019 Åpen

B-066 Elhub vurderer hvordan en gjennomgang og analyse av uttak av nytte fra elhub kan 
gjennomføres med oppstart i H1-2020 og presenterer dette for Bransjerådet. 

TBH 25.09.2019 31.06.2020 Åpen
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B-062 Status

" Jan Rondell tar initiativ for å få brakt Elhub saker på agendaen i CGI produkt-strategisk råd og inviterer Elhub etter behov. Lars Ragnar Solberg tar initiativ til å få 
etablert tilsvarende for Hansen CX. Hensikten er å få koordinert og prioritert feilrettinger og endringer som berører aktørenes evne til å samhandle med Elhub"

Svar i epost fra Lars Ragnar Solberg 07.11:

Nå har jeg fått tilbakemelding fra HansenCX. De har 
månedlige webinarer med kundene sine og har luftet 
ideen om mer Elhub-fokus i disse gruppene, men 
opplevd litt laber respons fra kundene sine. De er åpne 
for å finne løsninger hvis aktørene ønsker noe slikt for å 
kunne prioritere bedre. De ser det som mest 
hensiktsmessig å dele nett og markedsaktørene.

MWh. Lars Ragnar Solberg

Svar i epost fra Jan Rondell 22.10.2019: 
"Hei,
Ref aksjonspunkt på meg under punkt «Sak fra Energi Norge» knyttet til arena for samhandling 
mellom Elhub og de forskjellige systemleverandørene (og deres kunder).
Vi hadde dette oppe som en sak i dagens PSR-møte (produkt strategisk råd) hos CGI.
Det beskrives at det i dag allerede eksisterer et ukentlig koordineringsmøte mellom Elhub og CGI, og 
det oppfattes at dette fungerer bra. 
CGI informerer og avstemmer prioriteringer på tvers av kundebehovene med PSR, og får således en 
forankring ift de overordnede prioriteringene på tvers av kundemassen sin
Vi diskuterte kort om vi som er kunder av CGI burde delta på disse møtene, men vår vurdering er at:
Møtearenaen mellom Elhub og CGI ukentlig videreføres
CGI vil utvide rapportering og forankring tilbake mot PSR basert på møtene med Elhub
CGI tar videre ansvaret for å synliggjøre prioriteringene som er gjort for kundene sine

Dersom de viser seg at dette ikke er tilstrekkelig for å gi en tilstrekkelig samhandling og helhetlig 
prioritering, så vil PSR behandle dette på nytt og da se på f.eks om utvalgte CGI-kunder i tillegg skal 
delta i møtearenaen mellom Elhub og CGI."
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B-061 Status  Elhub utarbeider mulige endringsforslag for sluttkunder som kobles mot langvarig avbrudd.

" Jan Rondell tar initiativ for å få brakt Elhub saker på agendaen i CGI produkt-strategisk råd og inviterer Elhub etter behov. Lars Ragnar 
Solberg tar initiativ til å få etablert tilsvarende for Hansen CX. Hensikten er å få koordinert og prioritert feilrettinger og endringer som berører 
aktørenes evne til å samhandle med Elhub"

Referat fra brukerforum 30.10.2019
• Bakgrunn: Vi har fått inn ønsker om at nettselskapene kan angi langvarige avbrudd på målepunktet (f.eks. slått av for sesongen) og at denne 

status blir oppdatert inn i Elhub slik at det blir tilgjengelig for andre kraftleverandører samt ved rapportering av underlag som gir grunnlag for 
kompensasjon (KILE etc.)

• Stengte anlegg skal estimeres med 0-verdier ihht VEE-guiden. 
• Det er ikke noe direkte behov for en slik funksjonalitet nå
• Saken lukkes

B-063 Status  Elhub sjekker internt i Statnett om det er noen rolle for Elhub i forhold til KILE.

• Fagansvarlig for FASIT i Statnett har fått tilsvarende henvendelser fra noen av brukeren i nettselskapene
• De vil kalle inn Elhub og FASIT ekspertise for å kartlegge potensialet i Elhub for bedre og mer effektiv rapportering knyttet til KILE
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" Jan Rondell tar initiativ for å få brakt Elhub saker på agendaen i CGI produkt-strategisk råd og inviterer Elhub etter behov. Lars Ragnar 
Solberg tar initiativ til å få etablert tilsvarende for Hansen CX. Hensikten er å få koordinert og prioritert feilrettinger og endringer som berører 
aktørenes evne til å samhandle med Elhub"

B-064 Status  Utrede hvilke muligheter som finnes for å innføre en felles strukturert prosess ved stenging av målepunkter .

Referat fra Brukerforum 5 30.10.2019:
• Skagerak Nett har begynt å stenge anlegg ganske kort etter opphørsfrist,

de håper at markedet ellers vil følge deres eksempel. Ofte stenges det på dag 2-3.
• Innspill: Vi sender ut sms til opphørt kunde, deretter purring og

deretter sender vi opphør etter 14 dager.
• NVE: Om det lages en bransjenorm for stenging vil det gjøre seg mye bedre i

media, for det vil uansett komme klager
• Fokus i saken fremover er å komme frem til en felles norm for

stenging ved utflytting

Elhub besøkte Glitre Energi Nett 07.11.2019. Blant temaene var håndtering av anlegg uten kunde. Glitre Energi Nett har følgende rutiner:
• Når de får inn melding om opphør finner de huseier i Infoland. For borettslag finner man styreleder
• De sender sms til huseier og den som har flyttet ut om at man vil stenge innen 2 dager og at det er gebyr på 900 for åpning. Ingen ytterligere oppfølging 

før de stenger
• De stenger som regel målepunktet uka etter
• De åpner med en gang de får beskjed om at det er en kunde på anlegget
• De opplever ofte at kunden har bestilt men meldinger kommer for sent fra kraftleverandør
• Dersom man får kunde i løpet av dagen reverserer de deaktiveringen i Elhub
• Legger kunde på leveringsplikt dersom kunden tar kontakt og det ikke er noen kraftleverandør på målepunktet
• Rutinen gjelder for alle kunder foruten enebolig om vinteren
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B-065 Elhub utarbeider et forslag til nedre grense for fakturering og sender det ut til aktørene. Inkludert i 
vurderingen må være å ta med nedre grense-beløpet på neste avregning eller til det har avviksoppgjør-beløpet har 
akkumulert seg over den nedre grense innenfor et kalenderår.

• Elhub gebyrer faktureres ikke med mindre beløpet er større enn 100 NOK

• Ingen nedre grense for beløp som faktureres/krediteres i korreksjonsoppgjøret 
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Saksnr.: 25-02

Saksnavn: Status: Elhub drift

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: Neste 7 slides

Overordnet driftsstatus

• Stabilt høy tilgjengelighet/oppetid

• Antall åpne feil er stabilt – feil rettes men nye oppdages. De fleste er i kategorien B/C - Elhub fungerer i hovedsak bra. 
• Feil knyttet til registrering av stander på profilavregnede målepunkter er rettet i Elhub men opprydding i data pågår. Timeverdier fra Elhub er korrekte -

fakturering og markedsprosesser skal i utgangspunktet ikke være berørt. Mange aktørers systemer er imidlertid fortsatt tilsynelatende avhengig av 
stander og aktører får derfor problemer med målepunkter der stander ikke er korrekt i Elhub.  

• Fortsatt nedgang i antall profilavregnede målepunkter

• Jevn bedring i datakvalitet på kundeinformasjon

• Kvalitet og kompletthet på innsendte måleverdier er relativt stabilt siste periode - fortsatt rom for forbedringer

• Kvalitet på korreksjoner kraftig forbedret – avviksoppgjørene er i ferd mot å kunne automatiseres

• Antall henvendelser til vår support var relativt stabilt siste periode. Vi besvarte 61% av innkommende henvendelser innen 
2 dager i oktober

Full månedsrapport for oktober: https://elhub.no/brukerfora/elhub-manedsrapport/

https://elhub.no/brukerfora/elhub-manedsrapport/
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MARKEDSOVERSIKT VED UTGANGEN AV OKTOBER

Kategori Antall

Antall nettområder (eks subnett) 311

Antall aktive nettselskap 144

Antall aktive kraftleverandører 171

Antall aktive tredjeparter 20

Antall målepunkter 3 298 528

Antall aktive målepunkter 3 197 748

Antall aktive timesavregnede forbruksmålepunkter 3 022 319

Antall aktive profilavregnede forbruksmålepunkter 167 144

Antall aktive kombinasjonsmålepunkter 4 272

Antall aktive produksjonsmålepunkter 1 670

Antall aktive utvekslingsmålepunkter 1 922

Antall aktive tilknytningsmålepunkter for subnett 420

Antall aktive målepunkter med leveringspliktig kontrakt 81 170

Antall aktive målepunkter uten kraftkontrakt 9 460

Tabellen viser markedsoversikten i Elhub ved utgangen av oktober 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

01.10.2019 107110 3008067 58544 503 13872 144

01.11.2019 99060 3027913 54245 506 13781 146

0
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KOMPLETTHET OG KVALITET 
PÅ MÅLEVERDIER VED D+1
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April Mai Juni Juli August September Oktober

Kompletthet Målt

Kompletthet total 
98,5583%

Netteiere 100% komplett
13,0137%

Målt
94,2032%

Oversikt over fullføringsgrad og kvalitet oktober 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 Kompletthet på D+1 i oktober er noe ned fra forrige måned.
o Andelen målt er også noe ned og under gjennomsnitt.
o Følgende netteiere er 100% komplette på D+1 for alle 

bruksdøgn i september:
• Alcoa Norway Nett
• Borregaard
• E-CO Energi AS Nett
• Equinor ASA Nett
• Eramet Norway AS
• Gassco AS
• Glitre Energi Nett AS – Regional
• MIP Industrinett AS
• Norsk Hydro ASA (Nett)
• Norske Skog Saugbrugs Nett
• Norske Skog Skogn AS Nett
• Skagerak Kraft Nett
• Statkraft Energi AS Nett
• Statnett SF
• Titania AS
• Ulefos Kraftverk DA
• Yara Norge AS Yara Glomfjord
• Åbjørakraft Kolsvik Kraftverk

%



KOMPLETTHET OG KVALITET 
PÅ MÅLEVERDIER VED D+5
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April Mai Juni Juli August September Oktober

Kompletthet Målt

Kompletthet total 
99,9676%

Netteiere 100% komplett
27,3973%

Målt
98,8319%

Oversikt fullføringsgrad og kvalitet oktober 2019 ved D+5:

o Den totale komplettheten ved D+5 for oktober ble 
99,97%. Dette er på nivå med tidligere måneder. 

o Fortsatt er det et fåtall MPID vi ikke mottar verdier på 
innen D+5.

o Andelen målt ved D+5 er på nivå med tidligere 
måneder.

o Andelen netteiere som er 100% komplett ved D+5 for 
hele måneden ble redusert fra 31,5% til 27,4%. Dette 
innebærer at majoriteten av netteiere ikke er 
komplett på D+5 for sine MPID.

%



GRUNNLAG BALANSEAVREGNING
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o Totalt antall rekjøringer av jobber utført av 
operatører, inkludert manuelle godkjenninger, var 
275. I tillegg var det bare 16 automatiske 
godkjenninger ved mindre mangler. 

o Dette viser at forbedringen observert i september 
fortsetter, om enn litt svakere.

o Automatiske godkjenniger går sterkt ned. Dette 
tyder også på økt datakvalitet på et tidligere 
stadium. Automatiske godkjenniger gjelder D+1 og 
D+2.

o Manuelle rekjøringer foretas fortsatt nesten 
utelukkende når MGAet ikke når balanse på D+5. 
Antallet rekjøringer og jobbenes effektivitet 
(kjøretid) er begrensende faktorer.

Status på kjøringer av beregningsjobber for 
balanseavregningsgrunnlag:

Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt.

Tidsstyrte kjøringer alle 
MGA

MTMComputeSettlementBasis 
(Alle D+1,+2,+3,+4,+5 jobber)

78 75 92 90 88 91 106 152

Utsatte/ekstra kjøringer 
alle MGA

MTMComputeSettlementBasis
(Alle D+1,+2,+3,+4,+5 jobber)

48 32 6 - 6 14 7 4

Ekstra kjøringer for 
enkelt-MGA

MTMComputeSettlementBasisFor
GridArea

248 339 338 228 244 245 200 204

Manuelle godkj. enkelt-
MGA

MTMComputePPCForGridArea 113 136 218 74 94 166 87 67

Automatiske godkj. 
enkelt-MGA

MTMComputePPCForGridArea 85 76 101 91 65 50 67 16

Netteiere med flest rekjøringer Antall 
rekjøringer

Sunndal Energi KF Nett 12

Klepp Energi AS 11

Odda Energi AS Nett 10

Flesberg Elektrisitetsverk AS Nett 9

Statkraft Energi AS Nett 9

Fusa Kraftlag AS 7

Netteiere med flest manuelle 
godkjenninger

Antall manuelle 
godkjenninger

E-CO Energi AS 18

Lyse Produksjon AS 9

Lyse Elnett AS 7

Nettselskapet AS Fosen 5



Åpen informasjon / Public information

Avviksoppgjørene er kjørt 3 ganger

Avviksoppgjør Fakturert 

Periode (Kjørt 1-5 dager før angitt 

dato) Beløp

1 17.jun 18. februar - 17. juni 59 842 237,30    

2 17.sep 17. juni - 17. september 36 922 679,80    

3 15.okt 17. september - 16. oktober 7 672 829,92      

Sum Hittil 104 437 747,02  

Fakturert Korrigert

Avviksoppgjør ink 

korreksjoner

CD II Netto

Juni 113 673 075,30                           53 830 838,00-                                               59 842 237,30    

September 120 981 146,80                           84 058 467,00-                                               36 922 679,80    

Oktober 79 543 285,15                              71 870 455,23-                                7 672 829,92      

Sum 314 197 507,25                           209 759 760,23-                              104 437 747,02  

Utfordring å gjennomføre avviksoppgjørene på 
grunn av åpenbare feil i måleverdier

Vi har gjort en eller flere prøvekjøringer før hver kjøring 

• 4 prøvekjøringer før vi kjørte første 14. juni. 
• Prøvekjøringer i august med mange åpenbare feil, 

medførte at vi utsatte til september
• Oktober ble kjørt som planlagt

Største feil i starten var negative rundgangsfeil. 
• Typisk enten en stipulert Go Live stand eller et 

målerbytte, med hele forbruket som måleren maks kan 
måle som negativt forbruk ved neste reelle avlesing

• Elhub mottok store negative periodevolum fra 
nettselskapet

Vi hadde også fått mange store positive periodevolum. 

Manglende rimelighetskontroll hos nettselskapene har vært  
hovedårsaken.

Avregningene har vært gjennomført i to steg:
• Kjøring fakturaer på faktureringsdagen (CD fakturaer)
• Utsending av manuelle korreksjonsfakturaer/ -

kreditnotaer dagen etter sammen med informasjon til 
berørte aktører på basis av manuell kontroll av oppgjøret
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Avviksoppgjørene til nå - fakta

Avregninger Juli September

September 

justering Oktober Totalt

Fakturert 264 206 213 683

Manuelt kreditert 7 18 15 11 51

Kreditnotaer 135 185 176 496

Manuelt fakturert 6 16 20 16 58

Vi har ikke fått noen klager på avregningene 
som er sendt ut. 

Har håndtert alle forespørsler om korreksjoner 
som er forårsaket av feil i måleverdier.

Faktureringer – Kreditering og justeringer- Til sammen 1288 bevegelser 

Treg betaling i starten – Vi har brukt brukte mye ressurser på purring. Har endret til 15 dagers betalingsfrist og 20 dager for utbetaling. 1,5 MNOK gjensto i går fra oktober – Morarenter løper 

Faktura dato Forfall Totalt FakturertBetalt % Ikke betalt % 1.purring 2. purring 

Juni ATAM - FEL 17.06.2019 25.06.2019 264 264 100 % 0 0 % 26.06.2019 04.07.2019

September ATAM - FEL 16.09.2019 24.09.2019 206 206 100 % 0 0 % 25.09.2019 03.10.2019

Oktober APAM - FEL 15.10.2019 30.10.2019 213 195 92 % 18 8 % 31.10.2019 08.11.2019



Saksnr.: 25-03

Saksnavn: Status Elhub brukerforum

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: Neste 7 slides

SaksID Summary Priority Status Kommentar

BF19/1-7 Operasjonelle utfordringer knyttet til mottak og distribusjon av måleverdier 

på profilavregnede målepunkter

1 In implementation Siste kjente feil i Elhub ble rettet 

10.11. Opprydding pågår

BF19/1-16 Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert 1 Awaiting external 

analysis
Egen sak i dette møtet

BF19/1-6 Bedre aktørenes mulighet til å analysere status for måleverdier i Elhub 

portal

1 In implementation

BF19/1-13 Datakvalitet sluttbrukers kontaktinformasjon 1 Analysis in progress
Egen sak i dette møtet



SaksID Summary Priority Status Kommentar

BF19/4-8 Skille mellom bedrift og private kontrakter i avansert søk i alle rapporter 

relatert til Market Party

2 In implementation

BF19/1-10 Utarbeide kriseberedsskapsplaner for tilfeller der nettselskapers 

måleverdiinnsending er nede

2 Analysis in progress

BF19/2-6 Gjennomfakturering II: Videreforedling av dagens løsning for 

gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør

2 In implementation

BF19/3-10 Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser 2 Analysis in progress

BF0-1 Definere regime for testdata i Exa2 fremover 2 Analysis in progress

BF19/3-6 Forbedring av utregning av nettap ved "Liten JIP" 2 In implementation

BF19/1-14 Justering av innhold i utgående 302 og 306 meldinger 2 In implementation

BF19/5-10 Rydde opp i avviksoppgjørene slik at man kun kan se de virkelige 

kjøringene i portalen

2 In implementation

BF19/1-14 Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live 2 In implementation



SaksID Summary Priority Status Kommentar

BF19/3-17 Vurdere Elhubs mottak av måleverdiserier med hull 3 Not started

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

målepunkt

3 To Do

BF19/4-12 Håndtering av nettleieavtale til kunde fra husstand med opparbeidet gjeld 3 Analysis in progress

BF19/2-X Gjennomfakturering II: videreforedling av dagens løsning for 

gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør

3 Not started

BF19/4-17 Endre regimet for BRS-NO-317 - oppdatering og formidling av forventet 

årsforbruk

3 Analysis in progress

BF19/3-13 Usynk i kontrakter mellom aktører og Elhub 3 Analysis in progress

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

BF19/3-7 ForetaksnummerPlugin 3 Analysis in progress

BF19/3-7 Tredjepartsforespørselbehandling 3 Ready for work

BF19/5-9 Balanseansvarlige ønsker tilgang til totalt forbruk pr. MGA foregående døgn 

("1196-meldingen")

3 Analysis in progress

BF19/4-10 Kommunesammenslåinger 01.01.2020 - endringer og oppdateringer til og 

fra aktørene

3 Analysis in progress

BF19/3-5 Forbedre informasjonen på fakturaen fra avviksoppgjøret 3 Ready for prioritisation



SaksID Summary Priority Status Kommentar

BF19/6-xx Håndtering av gamle EMIF-meldinger som ikke er pollet 3 Not started

BF19/4-6 Datakvalitet sluttbrukeridentifikasjon og navn 3 Analysis in progress

BF19/1-12 Datakvalitet anleggsadresser 3 Analysis in progress

BF19/5-6 Rapport som viser alle periodevolum 3 Ready for work

BF19/6-xx Epostnotifikasjon til netteier når nett ikke går i balanse D+2 3 Ready for prioritisation

BF19/6-xx Velg lenger periode i "Endelig nettap" i EWP 3 Analysis in progress

BF19/6-xx Add support for both registration date (ext version time) and insert time in 

BRS-NO-313

3 Ready for prioritisation

BF19/4-13 Gjør Anleggsbeskrivelse obligatorisk for produksjons- og 

kombinasjonsmålepunkter

3 Design in progress

BF19/3-14 Håndtering av aktive målepunkter med forbruk uten sluttbruker registrert 3 Analysis in progress
Egen sak i dette møtet

BF19/3-16 Oppfølging av kvalitet på VEE på tilknytningspunkter for subnett 4 To Do
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Saksnr.: 25-04

Saksnavn: Datakvalitet

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 3 neste slides

Kritikalitetsnivå Datakategorier Krav til nettselskaper Antall feil ved migrering 
07.02.2019

Andel feil ved migrering 
07.02.2019

Nivå 1 – Data som er kritiske for 
Elhubs funksjonalitet

• Porteføljeinformasjon
• Kritisk målepunktinformasjon
• Kritisk avgiftsinformasjon
• Viktig måleverdiinformasjon

99,98% 1 199 99,96%

Nivå 2 – Data som er kritiske for 
markedet

• Kundeidentifikasjon
• Avgiftsinformasjon

99,00% 1 365 99,97%

Nivå 3 – Data som er eller vil bli 
viktige for markedet

• Øvrig målepunktinformasjon
• Øvrig måleverdiinformasjon
• Målepunktadresse
• Kundeadresse
• Kontaktinformasjon

Ingen Ikke målt Ikke målt

Datakvalitet ved migrering 07.02.2019
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Datakvalitet sluttbrukerinformasjon, aggregert

12.08.2019 01.09.2019 01.10.2019 01.11.2019

Antall aktive målepunkter med ekstern 
kraftkontrakt

3 026 615 3 034 785 
3 049 831 3 060 451

Alle kontaktfelter mangler 59 61 65 59

Feil format telefon 47 819 45 275 36 655 30 140

Feil format epost 6 169 5 960 5 220 4 645

Feil format mobil 22 284 21 966 21 575 18 862

Sum målepunkter med feil format i 
kontaktinformasjon

73 221 70 251 
60 918 51 672  

Andel målepunkter med feil format i 
kontaktinformasjon

2,40 % 2,31 % 2,00 % 1,69%

Antall målepunkter med ugyldig fødselsnummer 297 326 252

Antall målepunkter med ugyldig format 
organisasjonsnummer

48 144 150

Kraftleverandør Andel feil

NN 3,4%

NN 3,1%

NN 2,7%

NN 2,7%

NN 2,6%

Flest formatfeil
Kraftleverandører > 20 000 MP

• Kontaktinformasjon ved Go Live var summen 
av kontaktinformasjon fra nettselskap og fra 
kraftleverandør. Feil kan derfor stamme fra 
nettselskap, men det er kun kraftleverandør 
som kan rette

• Vi følger systematisk opp kraftleverandører 
mht datakvalitet på sluttbrukerinformasjon 
(format) og ser en positiv trend

• Basert på konkrete tilbakemeldinger fra 
nettselskaper følger vi også opp 
kraftleverandører som har dårlig kvalitet på 
innhold

• Brukerforum har utarbeidet en 
løsningsanbefaling for hvordan nettselskapers 
KIS-systemer bør håndtere kontaktinformasjon 
som kommer fra kraftleverandør via Elhub

• Vi har registrert ønske om å legge inn flere 
valideringer relatert til datakvalitet på 
innkommende meldinger men har ikke 
kommet videre med dette siden siste 
bransjerådsmøte
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• Vi har tidligere i høst tatt kontakt med 
netteierne som hadde mest formatfeil på 
anleggsadresse. Tilbakemelding fra disse
• Det jobbes med kvalitet på 

anleggsadresse men det kommer på 
toppen av mye annet

• Mange av feilene på gatenavn skyldes at 
det ikke finnes et gatenavn på 
målepunktet – dette er altså ikke en 
reell feil

12.08.2019 01.09.2019 01.10.2019 01.11.2019

Antall aktive målepunkter
3 179 435 3 181 952 3 189 006 3 195 657

Gatenavn mangler
43 052 43 029 42 863 40 071

Husnummer med feil format
17 885 18 534 18 953 18 313

Postnummer feil format
12 11 8 9

Sted feil format
1 840 1 972 2 140 239

Antall  målepunkter med 
formatfeil 62 624 63 546 63 964 58 632

Andel målepunkter med 
formatfeil 1,97 % 2,00 % 2,01% 1,83%

Datakvalitet  - format for anleggsadresse, aggregert
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Saksnr.: 25-05

Saksnavn: Tilsyn datakvalitet i mai 2019 -
Grunnlaget for foretaksbøter

Bakgrunn:

Med bakgrunn i NVE/RME sine utsendte tvangsmulkter til nettselskapene ønsker vi svar på følgende

Spørsmål:
1. Hvordan har NVE/RME brukt dataene som er oversendt fra elhub til å beregne tvangsmulktene?
2. Hvor sikker er NVE/RME på at de dataene som er mottatt fra elhub er kvalitetssikret i forhold til tidligere innvilgede fritak hos de enkelte 

nettselskap? (som avslått hovedbryter, AMS uten kommunikasjons enhet, ikke tilgang til målerbytte m.m.)
3. I henhold til forvaltningspraksis og varselet i juni, hvilke muligheter til å endre/justere kriteriene for tvangsmulkter finnes?
4. Burde NVE/RME, elhub og bransjen sett på kvalitetskravene på nytt for de neste 2 årene?

Problemstilling:

Hva skal det tas stilling til:

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Informasjon

Ansvarlig: DE

Vedlegg: ingen
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Saksnr.: 25-06

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



Åpen informasjon / Public information

Saksnr.: 25-07

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 og brukerforum har laget underlag til beslutning om det skal implementeres støtte for deaktivering av målepunt tilbake i tid. Bransjerådet bes ta 
stilling til om dette er ønskelig.

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: beslutning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 5 neste slides
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Innledning
Elhub har sammen med Brukerforum gjennomført en kost-
nytteanalyse for innføring av Løsningsforslag BF19/1-16 Forbedre 
prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert. 
Nettselskapene og systemleverandørene i Brukerforum ble 
oppfordret til å gi innspill på nytte respektive kostnad ved å innføre 
foreslått endring. Følgende aktører gav tilbakemelding:

•Systemleverandører
• CGI
• HansenCX

•Nettselskaper
• Agder Energi Nett
• Eidsiva Nett
• Hafslund Nett
• Skagerak Energi Nett
• TrønderEnergi Nett

I tillegg er kostnadene for Elhub tatt med.

Nettselskapene ble spurt om å gi innspill på følgende spørsmål:

•Hvor ofte må nettselskap deaktivere målepunkt med sluttbruker 
registrert tilbake i tid? Fordelt på følgende situasjoner:

• Montør melder demontering av måler tilbake i tid
• Byggestrømkasse kommer inn til lager uten at utflytting er 

meldt
• Systemfeil hindrer meldinger fra å bli sendt i tide
• Huset brenner ned og det blir meldt langt tilbake i tid
• Øvrige

•Hvor lang tid tar det å registrere dette i dag?
• Hva er det dere gjør helt nøyaktig?

•Hvor lang tid vil det ta å registrere hvis endringsforslaget blir 
implementert?

Systemleverandørene ble spurt om å estimere kostnad for endring i 
et middels stort nettselskap (rundt 20 000 målepunkter) og gi 
tilbakemelding i henhold til følgende skala:

•Liten: 10.000 – 100.000 NOK

•Middels: 100.000 – 500.000 NOK

•Høy: 500.000 – 1.000.000 NOK

•Ekstra Høy: over 1.000.000 NOK

https://confluence.elhub.org/pages/viewpage.action?pageId=459735131
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Kostnad
Både HansenCX og CGI melder at endringen er i størrelsesorden "liten". CGI melder videre at skalering i pris vil "skje med utgangspunkt i en pris per 
målepunkt, med en rabattert pris ut i fra øket volum i forhold til målepunkt". Da estimatene skal ta utgangspunkt i et middels stort nettselskap har vi 
valgt å forenkle kostnadsestimatet ved å anta en engangskostnad på 1 kr per målepunkt for hele markedet.

Implementasjonskostnadene i Elhub estimeres til 1 000 000 kr.

Total kostnad for endringen kan dermed antas være omtrent 4 000 000 kr.

I tillegg kommer kostnader knyttet til test, sertifisering og produksjonssetting. Disse er ikke tatt med i denne analysen.

Videre må det beregnes en del operasjonelle kostnader siden det er konkludert med at en automatisk reverseringsprosess ville vært uhensiktsmessig 
kompleks å implementere. Alle feil må dermed rettes opp manuelt av operatører i Elhub. Deretter må feil rettes opp hos markedsaktørene, der inkludert 
fakturering av sluttbruker.
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Besparelse
Mange nettselskaper har valgt å ta i bruk en workaround som tidligere har blitt beskrevet av Brukerforum og publisert på elhub.no, 
se https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/forslag-til-intern-rutine-hos-nettselskapet-for-deaktivering-av-
malepunkt-tilbake-i-tid/. Den rutinen gjør det mulig for nettselskapet å sikre at sluttbruker ikke blir belastet for perioden målepunktet faktisk ble tatt 
ut av bruk frem til det ble deaktivert i Elhub. Besparelse i tid vil i de fleste tilfeller innebære forskjellen i tid det tar å utføre denne rutinen mot et 
anslag om hvor lang tid det vil ta å gjennomføre deaktivering hvis foreslått endring implementere i Elhub.

Kvantitativ

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/forslag-til-intern-rutine-hos-nettselskapet-for-deaktivering-av-malepunkt-tilbake-i-tid/
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I tillegg svarte Eidsiva Nett at de hadde 84 tilfeller i perioden 01 Oct 2019 - 05 Nov 2019. De oppgav dog ikke et estimat for tidsbruk og er dermed ikke 
tatt med i tabellen ovenfor eller i beregningene videre.

Total besparelse i markedet estimeres til 4 756 timer hvilket er i underkant av tre årsverk. Gjennomsnittslønn i Norge 2018 var 550 000. Ved å legge på 
30% relatert til øvrige kostnader for arbeidsgiver kan kostnadene for disse tre årsverkene antas være 550 000 * 3 * 1,3 = 2 145 000 kr. I dette ligger det 
noen antagelser om at alle nettselskaper kan dekke arbeidet som kreves uten å dra på seg overkapasitet.

Kvalitativ

Flere nettselskaper har i tillegg til den kvantitative nytteverdien lagt frem en del kvalitative argumenter for å gjennomføre endringen i Elhub:

•Historikken i Elhub gjenspeiler virkeligheten bedre med korrekt dato for kundeopphør og deaktivering

•Nettselskapet trenger ikke å registrere "fiktive"/umålte null-verdier i Elhub

•Sluttbruker blir ikke feilaktig belastet nettleie for perioder de ikke er koblet til nettet. Dette er også viktig når det kommer til å sikre godt omdømme for 
bransjen.
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Analyse av funnene
Nettselskapene i Brukerforum har meldt om store utfordringer og mye manuelt arbeid når de skal deaktivere målepunkt i henhold til nåværende 
regler i Elhub. De melder om komplekse rutiner for å sikre at sluttbruker ikke blir belastet for perioder de ikke har vært koblet til nettet. Det 
fremkommer også at det gjelder i stort sett alle tilfeller av deaktivering av målepunkt, ikke kun ved noen få spesielle tilfeller som f.eks. brann.

Den fremste grunnen til at foreslått endringen trengs er fordi nettselskapene registrerer deaktivering av målepunkt først etter at måler har blitt tatt 
ned. De stoppes da av valideringsregler i Elhub som krever at sluttbruker alltid flyttes ut frem i tid før deaktivering kan gjennomføres. Elhub mener at 
markedet, uavhengig om endring blir gjennomført, ville gagnet på at nettselskapene forbedret sine prosesser for innmelding av arbeid på måler. Dette 
ville sikret at oppdatert informasjon alltid er tilgjengelig for kraftleverandører og sluttbrukere. Der er spesielt stort forbedringspotensiale når det 
kommer til oppfølging av eksterne montører. Insentivene for å gjennomføre den typen forbedringsarbeid kan minke hvis foreslått endring 
implementeres.

Elhub har tidligere også spurt Brukerforum om en endring som tillater deaktivering på samme dag som det meldes til Elhub. Dvs. det tillates ikke 
tilbake i tid men kan meldes samme dag som nedtak av måler skjer. Tilbakemeldingen har vært at det ville hjulpet noe men langt ifra for alle tilfeller. 
Implementasjonskostnadene i Elhub ville vært betydelig lavere for en slik endring. Sannsynligvis også implementasjonskostnadene i markedet. En 
alternativ løsning er å vurdere bedre rutiner hos nettselskap sammen med en slik endring i markedsprosessene.

Foreslått endring har flere positive effekter som beskrevet ovenfor. Endringen krever dessuten liten tilpasning av nåværende rutiner i markedet. Med 
utgangspunkt i estimatene og antagelsene ovenfor er tilbakebetalingstiden på foreslått endring litt over to år.
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Saksnr.: 25-08

Saksnavn: Elhub Pipeline – planlagte og påtenkte endringer i Elhub

Bakgrunn:
Ønske om en helhetlig oversikt over endringer i Elhub – Alle faser fra ide til det er satt i produksjon

Problemstilling:

Alle endringsønsker må sees i sammenheng og prioriteres

Hva skal det tas stilling til:
Til orientering og innspill på prioriteringer

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 11 neste slides
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Porteføljeplan Elhub

Sikker
Gjennomgående fokus på sikkerhet i Elhub organisasjon og løsning, både funksjonelt 
(informasjonssikkerhet, personvern, mm) og IT-teknisk

Effektiv
Kostnadseffektiv forvaltning av mandat for bransjeløsningen

Attraktiv
Elhub skal oppleves attraktiv både internt og eksternt. Elhub organisasjonen skal være et attraktivt, 
innovativt og nyskapende kompetansesenter som tiltrekker seg de beste ressursene. Bransjen skal oppleve 
relevante gevinster ved bruk av løsning samt påfølgende kontinuerlig forbedringsarbeid

Nøytral
Elhub skal være en uavhengig aktør i kraftmarkedet. Forretningsmodellen skal være tilgjengelig og 
transparent hvor alle aktører likebehandles

Visjon
Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest 
innovative og effektive kraftmarked
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Prosess for innføring av ny funksjonalitet i Elhub
Fase 1 Fase 2 Beslutningspunkt 1 Fase 3 Beslutningspunkt 2 Fase 4 Beslutningspunkt 3

Not Started Ready for work
Ready for priority

Analysis in progress Design in progress

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
• Elhub ledergruppe

• Brukerforum • Bransjeråd
• Elhub ledergruppe

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

Ready for planning In implementation In UAT In SVT In SVT In Production

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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Jira brukes for å administrere forbedringer og nye behov 

Eksempel på oversikt brukt for å følge opp endringer  - Kanban board
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Improvements in state "In UAT" and "In implementation" (Development)

Key Summary Assignee Priority Status Due Date

ER-
2346

Oppdateringer sent til Elhub gjennom BRS-NO-306 sendes ut fra Elhub gjennom BRS-
NO-306. 

Andreas Holmqvist In UAT 1.12.19

ER-
2377

Tillate polling og spørringer fra inaktive markedsaktører Andreas Holmqvist In UAT 1.12.19

ER-
2396 

Endring av standard visning av mistenkelige EAC i portalen slik at det kun vises åpne 
saker

Ingrid Lofthus In UAT 1.12.19

ER-
2385

Endring på siden «Periodevolum»: Inkluder fra-dato, til-dato, startstand og sluttstand Ingrid Lofthus In UAT 1.12.19

ER-
2398

Dropdown for type saker på siden «Trend saker» Ingrid Lofthus In UAT 1.12.19

OA-
022 

Bedret funksjonalitet for netteier (søk- og sorteringsmuligheter) for manglende eller 
feil intervall volum

Audun Meinich In implementation 26.01.20

M3-4.5 Håndtering av Service Requests i portal Ingrid Lofthus In implementation 26.01.20

T4-2.2 Forbedret brukergrensesnitt / tilpasninger av portalen for mobile enheter Ingrid Lofthus In implementation 26.01.20

T5-3.5 E-post til superbruker om brukere som går ut på tid/fornyelse Ingrid Lofthus In implementation 26.01.20

SI0099 Forbedringer/konsistens ved utsendelse av EAC oppdatering med BRS-NO-402 og 
BRS-NO-317

Audun Meinich In implementation 26.01.20

Rapportutdrag fra Elhub Datavarehus for NVE sin leverandørstatitstikk for 2019 Ingrid Lofthus In implementation 07.01.20
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Improvements in state "In implementation" (Development)

Key Summary Assignee Priority Status Due Date

EI-294 Validering av korreksjoner på innkommende måleverdier Audun Meinich Blocker In implementation 12.01.20

EI-335 Simplified Daily metering values (list) reports with estimation codes Anne Cathrine Petersen Blocker In implementation Juni 2020

EI-250 Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live Andreas Holmqvist Critical In implementation Juni 2020

EI-351 Rydde opp i avviksoppgjørene slik at man kun kan se de virkelige kjøringene i 

portalen

Leif Morland Critical In implementation 9.02.2020

EI-347 Skille mellom bedrift og private kontrakter i avansert søk i alle rapporter relatert 

til Market Party

Ingrid Lofthus Critical In implementation 1.12.19

EI-297 Forbedre problem med uønsket utslag i refordeling av periodevolum etter 

sammenslåing av to eller flere tidligere perioder

Leif Morland Critical In implementation 12.01.20

EI-293 Forbedring av utregning av nettap ved "Liten JIP" Audun Meinich Critical In implementation 12.01.20

EI-259 Gjennomfakturering II: Videreforedling av dagens løsning for 

gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør

Anne Stine Hop Critical In implementation

Ikke Elhub utvikling
EI-355 Instruks for varsling av forsinket måleverdiinnsending Alf Ulvan Major In implementation

Ikke Elhub utvikling
EI-361 Trend saker - ønsker dropdown for å kunne se type saker Anita Stensbøl Major In implementation 01.12.2019

EI-282 Forbedre problem med uønsket utslag i refordeling av periodevolum etter 

sammenslåing av to eller flere tidligere perioder

Anne Stine Hop Minor In implementation Ikke besluttet

EI-267 Gi markedet (balanseansvarlige) bedre mulighet til å se resultater fra 

beregninger før D+5 når de ligger i eSett (D+2)

Audun Meinich Minor In implementation 26.01.20

https://jira.elhub.org/browse/EI-294
https://jira.elhub.org/browse/EI-335
https://jira.elhub.org/browse/EI-250
https://jira.elhub.org/browse/EI-351
https://jira.elhub.org/browse/EI-347
https://jira.elhub.org/browse/EI-297
https://jira.elhub.org/browse/EI-293
https://jira.elhub.org/browse/EI-259
https://jira.elhub.org/browse/EI-355
https://jira.elhub.org/browse/EI-361
https://jira.elhub.org/browse/EI-282
https://jira.elhub.org/browse/EI-267
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Improvements in state "Analysis in progress"

Key Summary Assignee Priority Status Due Date

EI-249 Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert Andreas Holmqvist Blocker Analysis in progress

EI-264 Bedre aktørenes mulighet til å analysere status for måleverdier i Elhub portal Anita Stensbøl Blocker Analysis in progress

EI-284 Reversering av purringer etter at innflytt er kansellert Ingvar Aarnes Critical Analysis in progress

EI-252 Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser Andreas Holmqvist Critical Analysis in progress

EI-296 ekskludere målepunkt fra avviksoppgjøret Audun Meinich Critical Analysis in progress

EI-339 Implementere valideringsregler for kontaktinformasjon til sluttbruker, og post-

og anleggsadresser

Andreas Holmqvist Critical Analysis in progress

EI-375 Vise sluttbrukers kontaktinformasjon på målepunktet i portalen Ingrid Lofthus Major Analysis in progress

EI-368 Balanseansvarlige ønsker tilgang til totalt forbruk pr. MGA foregående døgn 

("1196-meldingen")

Leif Morland Major Analysis in progress

EI-373 Velg lenger periode i "Endelig nettap" i EWP Audun Meinich Major Analysis in progress

EI-230 Håndtering av aktive målepunkter med forbruk uten sluttbruker registrert Andreas Holmqvist Major Analysis in progress

EI-306 Gjøre Elhub klart til 15-min oppløsning Audun Meinich Major Analysis in progress

EI-307 Endre "Periodevolum" fanen under måleverdier Ingrid Lofthus Major Analysis in progress

EI-300 ForetaksnummerPlugin Ingrid Lofthus Major Analysis in progress

EI-184 Improve traceability of message processing for metering values Henrik Simonsen Major Analysis in progress

EI-356 Mulighet til å skille mellom plusskunder og storproduksjon/vanlig produksjon i 

rapporten Avviksoppgjørdetaljer

Audun Meinich Minor Analysis in progress

EI-319 Usynk i kontrakter mellom Elhub og nettselskap Kim Charlotte Elvestad Minor Analysis in progress

https://jira.elhub.org/browse/EI-249
https://jira.elhub.org/browse/EI-264
https://jira.elhub.org/browse/EI-284
https://jira.elhub.org/browse/EI-252
https://jira.elhub.org/browse/EI-296
https://jira.elhub.org/browse/EI-339
https://jira.elhub.org/browse/EI-375
https://jira.elhub.org/browse/EI-368
https://jira.elhub.org/browse/EI-373
https://jira.elhub.org/browse/EI-230
https://jira.elhub.org/browse/EI-306
https://jira.elhub.org/browse/EI-307
https://jira.elhub.org/browse/EI-300
https://jira.elhub.org/browse/EI-184
https://jira.elhub.org/browse/EI-356
https://jira.elhub.org/browse/EI-319
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Improvements in state "Ready for prioritisation" (BP1)

Key Summary Assignee Priority Status Due Date

EI-369 Forbedre informasjonen på fakturaen fra avviksoppgjøret Jørgen Møller Major Ready for prioritisation

EI-386 Eksportere balanseavregningsdetaljer for mer enn en dag Audun Meinich Major Ready for prioritisation

EI-343 Epostnotifikasjon til netteier når nett ikke går i balanse D+2 Audun Meinich Major Ready for prioritisation

EI-357 Add support for both registration date (ext version time) and insert time in BRS-

NO-313

Jørgen Møller Major Ready for prioritisation

EI-302 Løsning for å holde BRS-NO-611 tilgjengelig selv om Elhub er nede Christian Haugen Major Ready for prioritisation

EI-360 Legge inn GLN som del av fakturatekst ved gebyrfakturering Ingrid Lofthus Major Ready for prioritisation

EI-28 Refactor filtering service Ingrid Lofthus Major Ready for prioritisation

EI-372 Vise kWh på y-aksen i balanseavregning Audun Meinich Minor Ready for prioritisation

EI-314 Nye brukerroller Ingrid Lofthus Minor Ready for prioritisation

EI-370 Utvide portalversjon av BRS-NO-303 med historikk Ingrid Lofthus Minor Ready for prioritisation

EI-336 Legge til mulighet for å eksportere data i "Kalkulasjon elsertifikatpliktig forbruk" Audun Meinich Minor Ready for prioritisation

EI-367 Legge til Beskrivelse (EIM: Installation description) i oversikt nabonett og 

utveksling

Ingrid Lofthus Minor Ready for prioritisation

EI-352 Innfør validering av næringskode og forbrukskode Andreas Holmqvist Minor Ready for prioritisation

EI-315 Søkemuligheter plugin Ingrid Lofthus Minor Ready for prioritisation

EI-82 Managed to add an end user without name in manual master data update Andreas Holmqvist Minor Ready for prioritisation

EI-303 Virksomhetsrelaterte forbedringer Plugin Ingrid Lofthus Minor Ready for prioritisation

EI-374 Sum døgnverdi i Søk volum-fane i måleverdibildet til målepunktet Jørgen Møller Trivial Ready for prioritisation

EI-380 Legg til informasjon om kraftleverandør i BRS-NO-601 til nettselskap Andreas Holmqvist Trivial Ready for prioritisation

EI-379 Forbedret feilkode for ExtendedStorageMeteringValues i BRS-NO-622 Andreas Holmqvist Trivial Ready for prioritisation

EI-378 Slå sammen sending av produksjonsverdier til eSett, slik at vi sender 

aggregerte verdier for plusskunder

Audun Meinich Trivial Ready for prioritisation

EI-328 Fjerne postnummer fra avviksoppgjør siden og erstatte med kundenavn eller 

om målepunktet er med i ATAM eller APAM

Audun Meinich Trivial Ready for prioritisation

https://jira.elhub.org/browse/EI-369
https://jira.elhub.org/browse/EI-386
https://jira.elhub.org/browse/EI-343
https://jira.elhub.org/browse/EI-357
https://jira.elhub.org/browse/EI-302
https://jira.elhub.org/browse/EI-360
https://jira.elhub.org/browse/EI-28
https://jira.elhub.org/browse/EI-372
https://jira.elhub.org/browse/EI-314
https://jira.elhub.org/browse/EI-370
https://jira.elhub.org/browse/EI-336
https://jira.elhub.org/browse/EI-367
https://jira.elhub.org/browse/EI-352
https://jira.elhub.org/browse/EI-315
https://jira.elhub.org/browse/EI-82
https://jira.elhub.org/browse/EI-303
https://jira.elhub.org/browse/EI-374
https://jira.elhub.org/browse/EI-380
https://jira.elhub.org/browse/EI-379
https://jira.elhub.org/browse/EI-378
https://jira.elhub.org/browse/EI-328
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Improvements in state "Ready for work" (resource allocated) 

Key Summary Assignee Priority Status Due Date

EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt Andreas Holmqvist Major Ready for work

EI-346 Rapport som viser alle periodevolum Ingrid Lofthus Major Ready for work

EI-344 Mulighet for nettselskap å følge opp plusskunder over 100kWh Ingrid Lofthus Major Ready for work

EI-299 Tredjepartsforespørselbehandling Ingrid Lofthus Major Ready for work

EI-331 Innføring av kryptering i supportkommunikasjon mellom Elhub og aktørene Eigil Gjelsvik Major Ready for work

EI-377 Valideringsregel for Update i BRS-NO-622 Andreas Holmqvist Minor Ready for work

EI-253 Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID Andreas Holmqvist Minor Ready for work

EI-309 Visning tilgangsinfo på målepunktoversikt plugin Ingrid Lofthus Minor Ready for work

EI-349 Utvid BlockedForSwitching til å også stoppe innflytting Andreas Holmqvist Minor Ready for work

EI-271 Egendefinert søkemulighet (tidsperiode) for timeverdier pr. målepunkt Anita Stensbøl Minor Ready for work

EI-308 Korrigering av feil på kontrakter bakover i tid Andreas Holmqvist Minor Ready for work

EI-312 Allow change of more metering point information in BRS-NO-306 Andreas Holmqvist Minor Ready for work

EI-317 Informasjon til tredjepart når tilgang trekkes tilbake Andreas Holmqvist Minor Ready for work

EI-311 Current balance supplier has an historical contract with the current End User -

Updates end user information in earlier contract period -

NotifyCustomerInformation wrongly sent to balance supplier

Andreas Holmqvist Trivial Ready for work

https://jira.elhub.org/browse/EI-383
https://jira.elhub.org/browse/EI-346
https://jira.elhub.org/browse/EI-344
https://jira.elhub.org/browse/EI-299
https://jira.elhub.org/browse/EI-331
https://jira.elhub.org/browse/EI-377
https://jira.elhub.org/browse/EI-253
https://jira.elhub.org/browse/EI-309
https://jira.elhub.org/browse/EI-349
https://jira.elhub.org/browse/EI-271
https://jira.elhub.org/browse/EI-308
https://jira.elhub.org/browse/EI-312
https://jira.elhub.org/browse/EI-317
https://jira.elhub.org/browse/EI-311
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Improvements registered, not started to work on

• Priority 
• Major

• Minor

• Trivial

Total number
78

58

95

Dette er for det meste forbedringer Elhub har registrert gjennom utvikling og i hovedsak interne Elhub løsningsforbedringer.
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Forventet kommende større endringer

Beskrivelse av forbedringen Planlagt 
leveranse *

Besl.steg Status

En-prismodell Balanseavregning i Norden 2020 Ready for 
Work

Løsningsforslag ligger hos TSOene i Norden

EBGL-15min (motta måleverdier, distribuere, profilere, aggregere og rapportere) 2021/22 In Analysis Beslutningsunderlag BP2/3 under arbeid hos 
Elhub

Produksjonsaggregering (plusskunde, ev. Opp til 1MW inst. kapasitet) 2021 In Analysis Løsningsbeskrivelse for plusskunde aggr. er 
klar fra Elhub sin side. TSOene må avklare seg 
imellom

BSL og Aggregator roller og prosesser i Elhub 2020/21 Not Started NordReg har kommet med alt. løsningsforslag 

Oppgradering av EnergyIP fra 8.3 til 8.6 2020 In Analysis Releases fra eMeter Q1-2020. EBGL-15 er avh. 
av denne oppgraderingen

Oppdatert plusskundeordning (mulig ingen endring i Elhub) Not Started NVE jobber med en forskriftshøring 

Ny tariffmodell – effekttariff  Not Started NVE jobber med en forskriftshøring 

Ny markedsmodell – En-regning Not Started NVE jobber med utredninger

Forbedret datavarehusløsning for statistikkrapportering. For å møte økt behov for 
rapportering og statistikk til markedet er det behov for en forbedret datavarehusløsning I 
Elhub.

2022 Not Started Ønsker å starte en behovsanalyse i 2020

* Tidspunkt for leveranse er ikke besluttet 

Oppgavene vil bli registrert i Jira og rapportert samlet i neste Bransjerådsmøte
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Saksnr.: 25-09

Saksnavn: 15. min. oppløsning

Bakgrunn:
Krav til 15 minutters oppløsning i balanseavregning er vedtatt og skal mest sannsynlig tre i kraft Q2-2023

Problemstilling:

Elhub ønsker å ha løsning på plass i god tid i forkant slik at 15-min oppløsning kan gradvis innfases hos aktører og Elhub. Dette kan også komme til anvendelse 
for fleksibilitetsmarkeder.

NVE har varslet høring på forskriftsendring relatert til innføring om krav til 15-min.

Hva skal det tas stilling til:
Overordnet løsningskonsept foreslått i saken

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: konsultasjon

Ansvarlig: 

Vedlegg: 4 neste slides
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Elhub's EBGL-15min. prosjekt er et delprosjekt under det 
nordiske programmet Nordic Balancing Model (NBM)
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Konseptvalg for 15minuters oppløsning

Elhub har utarbeidet et løsningskonsept med utgangspunkt i eksisterende løsning hvor følgende 
forutsetninger er lagt til grunn:

Det forutsettes følgende forskriftsendringer:
• 15 min. måling for produksjon, utveksling og stort forbruk (over 1000V eller lignende grense)

• Det forventes at plusskunder og øvrig mindre produksjon vil få unntak
• Vanlig forbruk får ikke nye forskriftskrav om finere tidsoppløsning
• Profilering endres fra 60 min. til 15 min. og at JIP tilnærming legges til grunn, dvs. en profil som i sum over 

alle profilerte målepunkt gir det faktiske 15 min. forbruket. Dette er samme logikk som i dag brukes for å 
fordele profilavregnede anlegg til 60. min oppløsning.

• Avviksoppgjør endres fra 60 min. til 15 min. oppløsning
• Ansvarsdeling mellom nettselskaper og Elhub der nettselskapene er ansvarlige for måling og rapportering 

på 15 min for det enkelte anlegg, mens Elhub er ansvarlig for profilering, aggregering, innsending til eSett
samt for avviksoppgjøret.

Disse endringene er drøftet med NVE og vi har grunn til å anta dette vil bli lagt til grunn i høringsforslaget. 
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• Koden lages slik at den kan implementeres før 15-min Go-Live. 
• Det betyr at vi kan kjøre med dagens prosesser og regelverk. 

• Elhub kan utvikle løsningen i flere faser 

• Endring styres av parameter, dvs. datostyrt endring.
• Mottak av måleverdier kan ved en gitt dato settes til å håndtere 15min i tillegg til timeverdier, hvor 

balanseavregningen fortsetter på timebasis.

• Ved en gitt dato kan vi endre rapportering til eSett til 15min. og dermed profilere timeverdier.

• Det er lagt inn fleksibilitet i hvordan aggregere og rapportere til eSett. 

Innebygd fleksibilitet i 15minuters løsningen
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• NVE's forskrift baserer seg på Elhub sin løsningskonsept 
• Forskriftshøring Q4-2019

• BP2/3 beslutning
• Budsjett og plan må godkjennes av Elhub AS sitt styre

• En-pris er innført

• All EBGL-15min kodeendringer i EnergyIP må bygges på siste versjon av EIP 8.6
• Elhub må oppdatere sin EnergyIP versjon før 15min. kode kan deployeres til produksjon

• Oppgraderinger i Elhub custom komponentene trengs for å få Elhub over på 15-min. 
• Disse oppgraderingene kan skje uavhengig av EnergyIP/MTM oppgraderingen.

• Elhub må ha utviklingsressurser for å utvikle endringer og ny kode, i tillegg til det som blir levert av 
EnergyIP endringer. 

Avhengigheter
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Saksnr.: 25-10

Saksnavn: Elhub Budsjett og gebyrer 2020

Bakgrunn: Styret i Elhub har behandlet budsjett for 2020

Problemstilling:
Elhubs virksomhet i 2020 vil fokusere på markedsdrift av Elhub og videre effektivisering av prosesser internt og ikke minst eksternt mot markedsaktørene. 
Utover dette vil aktivitetene bli dominert av transisjonsprosjektet, dvs. overføringen av IT drift fra Accenture til Basefarm og ikke minst overtakelse av 
utviklingsansvaret fra Accenture (AM og AD).
Budsjettet er utarbeidet i henhold til føringene fra NVE og preges av ekstraordinære kostnader i forbindelse med transisjon som ikke hentes inn via økte 
gebyrinntekter i inneværende gebyrperiode (2019-2022). Selskapet vil imidlertid allikevel ha god soliditet i 2020 og resten av gebyrperioden inklusiv betjening 
av renter og avdrag på gjeld.

Budsjett for 2020 og prognose for 2021-2024 er utarbeidet med utgangspunkt i avregningskonsesjonen fra NVE, notat fra NVE som "beskriver 
hovedprinsippene som ligger til grunn for foreslått regulering av Elhub" samt NVEs "Vedtak om gebyrmodell for finansiering av Elhub". Det er videre bygd på 
erfaringer fra driften av Elhub i 2019 samt transisjonsprosjektet i forhold til å ta over ansvaret for IT drift og utvikling som er påbegynt i 2019 og som vil 
dominere aktivitetene i 2020.

Budsjettet legger opp til begrenset reinvestering i Elhub i 2020 som følge av små endringsbehov fra markedet. Nye forventede regulatoriske endringer, som 
f.eks. 15-min oppløsning, er ikke hensyntatt og ville uansett ikke ha påvirket driftsbudsjettet for 2020 (investering).

Vi forutsetter ikke økning i gebyrinntektene ut over det som ble fastlagt i fjorårets kostnadsramme for inneværende gebyrperiode (2019 – 2022). Dette på 
tross av inntektsrammen endres som følge av økte driftskostnader på grunn av transisjonsprosjektet. 

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Orientering

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 7 neste slides
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Styregodkjent budsjett 
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Inntekter
Gebyrinntektene er basert på beregnede gebyrinntekter for perioden 2020-2022 fra høsten 2018, og de er holdt uendret i gebyrperioden på tross av 
økning i driftskostnadene utover det som ble lagt til grunn i 2018.  Økningen i driftskostnader skyldes transisjonsprosjektet som Elhub selv har tatt 
initiativ til og er således en kostnadsøkning som ifølge føringene fra NVE ikke gir grunnlag for revidering av gebyrene i inneværende periode. 
Konsekvensen blir som budsjettet viser en økning i mindreinntekt og Elhub's evne til å betale utbytte til eier. Gebyrinntektene for perioden 2023-2026 vil 
stige som følge av mindreinntekten i foregående gebyrperiode. Andre driftsinntekter omfatter lisenskostnader fra Svenska Kraftnet og Energie.dk for 
lisenser til Edielportalen.

Bemanning
Det planlegges med totalt 26 ekstra personer som følge av 
transisjonsprosjektet. Det forventes å kunne rekrutteres 14 innen utgangen av 
2020 og ambisjonen er å rekruttere resterende 12 i 2021 og 2022. Tilsvarende 
planlegges det med 12 innleide konsulenter i 2020. Disse fases ut i løpet av 
2021 og 2022 når videre ansatte rekrutteres. Videre har vi konvertert fire 
konsulenter i drift til 4 egne ansatte.

Bemanningen er planlagt ut ifra våre antakelser på nåværende tidspunkt men 
det er usikkerhet knyttet til både behovet i markedsdrift samt de nye 
oppgavene knyttet til IT drift, vedlikehold og utvikling. 2020 blir et krevende år 
for organisasjonen og vi mener det ikke vil være forsvarlig å legge opp til 
effektivisering og lavere bemanning enn det vi har forutsatt ovenfor. Det er 
imidlertid ikke usannsynlig at markedsdriften blir mindre arbeidskrevende i 
2020 ettersom drift og rutiner stabiliseres både hos Elhub og hos 
markedsaktørene. På den annen side representerer de nye oppgavene knyttet 
til IT drift, vedlikehold og utvikling en risiko på bemanningssiden i forhold til at 
vår planlagte bemanning ligger i underkant av det Accenture bruker i dag.
I bemanningskostnader ligger det inne kjøp av felles konserntjenester 
(Regnskap, HR, Anskaffelser, juridisk, m.m.) for 2 MNOK i 2020 og påfølgende 
år. Dette er basert på erfaringer fra driften så langt.

Ansatte 2019H1 2019H2 2020 2021 2022 2023 2024

Opprinnelig ramme 32 32 32 32 32 32 32

Seksjonsleder Utvikling 1 1 1 1 1 1

Marked (Konverterer innleid) 2 3 3 3 3 3

AM ITO team 5 14 21 26 26 26

Sum ansatte 32 40 50 57 62 62 62

Konsulenter 2019H1 2019H2 2020 2021 2022 2023 2024

Vikarer 2 2

Drift (spesialistoppgaver) 6 2 2 2 2 2 2

AM ITO team 9 12 5

Transisjonsprosjekt 3 4 4

Elhub investeringer 6 3 6

Sum konsulenter 17 20 24 7 2 2 2
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Lokaler og datatjenester
Elhub flytter fra lokalene i BI bygget til Statnetts lokaler i N28. Leiekostnader er oppjustert i budsjettet som følge av øket areal. Det er utover dette ikke 
tatt høyde for prisøkninger for de nye arealene utover generell prisstigning. Behovet for areal kan synes å være mindre fra 2021, men det er tenkelig 
med en rekke mulige større regulatoriske endringer frem mot 2025 som vil kreve arealer til innleide utviklere.

Datatjenester er kjøp fra IT divisjonen og omfatter all standard brukeradministrasjon og programvare samt alt personlig datautstyr på arbeidsplassene.

Systemkostnader Elhub 
Systemkostnader Elhub omfatter i utgangspunktet serviceavtaler knyttet til IT drift, support og vedlikehold. Men for 2020 omfatter dette 
også etableringsprosjektet på 19,3 MNOK (fastpris) med Basefarm samt 13,6 MNOK i egne kostnader. Fra 2021 faller avtalefestede 
servicekontrakter med Accenture bort mens kostnader ved Oracle serviceavtaler båret av Accenture, tilkommer. Elhub har som ambisjon å 
redusere Oraclekostnader for serviceavtaler og cloud tjenester med 30% i perioden 2022-2024. Dette er innarbeidet i prognosene for årene 
2022-2024.

De samlede årlige kostnader ved gjennomføring av transisjonsavtalen i perioden 2020-2024 oppsummeres som følger: 

Kostnader knyttet til transisjonsavtalen Kommentar Budsjett 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024

Lønns- og personalkostnader AM og ITO Team Stiger fra 14 ti 26 11 446 341          15 172 972          21 892 235          25 271 811          25 890 675          

Konsulentkostnader kjøpte tjenester AM og ITO Team Synker fra 12 til 0 23 421 327          15 559 818          7 675 859           -                     -                     

Konsulentkostnader kjøpte tjenester Prosjektledelse 4 konsulenter 7 947 782           

Lisenskostnader Oracle

Fra ACC til Elhub 

etter transisjonen 6 551 038           6 013 853           5 520 717           5 068 019           

Eksterne tjenester AO AM  Basefarm og Sysco

Oppstart 10 mnd 

+2 mnd drift 8 969 760,0         4 809 676           4 814 396           4 910 684           5 008 898           

Eksterne tjenester ITO Basefarm og Sysco

Oppstart 10 mnd 

+2 mnd drift 19 217 487,2       27 084 967          27 111 547          27 653 778          28 206 853          

Bortfall av Acceccenturetjenester

Avtalte kostnader i 

2020 28 516 882-          29 087 219-          29 668 964-          30 262 343-          

Bortfall av servicavtaler Accenture

Avtalte kostnader i 

2020 2 792 351-           2 848 198-           2 905 162-           2 963 265-           

Merkostnader som følge av transisjonsavtalen 71 002 697          37 869 238          35 572 472          30 782 864          30 948 836          

Transisjonsprosjektet er forventet å gi effektiviseringsgevinster for videreutvikling i Elhub. Men i og med at eventuelle nye investeringer i 
form av ny funksjonalitet i Elhub ikke er tatt med i dette budsjettet er det ikke hensyntatt i tabellen ovenfor.
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Analyse av kostnader pr målepunkt
En analyse av kostnader pr målepunkt i Elhuben viser at driftskostnader pr målepunkt stiger snaut 20 NOK i 2020 og vil synke ca
8 NOK i 2021. Bemanningskostnader, systemkostnader og avskrivninger er de dominerende kostnadselementene.

Kostnad pr målepunkt i NOK Prognose 2019 Q3 Budsjett 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 Prognose 2024

Antall målepunkt 3 150 300         3 150 300         3 150 300         3 150 300         3 150 300         3 150 300         

Administrative kostnader pr målepunkt 0,80                    0,94                   0,96                   0,98                   0,99                   1,01                   

Lokaler og datatjenester pr målepunkt 2,13                    2,81                   2,86                   2,92                   2,98                   3,04                   

Bemanningskostnad pr målepunkt 16,07                  23,51                  20,99                  20,98                  20,04                  20,68                  

Systemkostnader pr målepunkt 12,95                  22,46                  15,60                  15,32                  15,21                  15,08                  

Avskrivninger pr målepunkt 19,40                  21,12                  22,39                  23,66                  24,93                  24,93                  

Driftskostnader pr målepunkt 51,37                70,85                62,80                63,85                64,15                64,73                

Avskrivninger og finanskostnader
Avskrivninger i prognose 2020 og påfølgende år, reflekterer en prosjektkostnad på 650 MNOK med 10 års avskrivningstid for Elhuben og 20,5 
MNOK i årlige "evergreen" investeringskostnader med 5 års avskrivningstid. Finanskostnadene er basert på 2,21 % rente og 10 års 
nedbetalingstid på lånet på 435 MNOK.
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Investeringer og mulige regulatoriske endringer frem mot 2025
Ved beregning av kostnadsrammen for perioden 2019-2022, er det tatt høyde for årlige "evergreen" investeringer på 20 MNOK i Elhuben for å møte 
krav til tekniske og funksjonelle endringer som sikrer at Elhub ikke blir utdatert. Mens den opprinnelige Elhub investeringen avskrives over 10 år, er det 
lagt opp til 5 års avskrivningstid på "evergreen" investeringene. 

Utover evergreen investeringene, er det tenkelig med en rekke mulige regulatoriske endringer frem mot 2025. Disse er: 15 min oppløsning, ny 
tariffmodell – effekttariffer, en-regningsmodell, plusskunder, leveranseplikt, prisinformasjon til sluttbruker, fleksibilitetsmarked - aggregators og 
"demand respons", utjevning av tariffer, smartnett (EU - Energy Communities i vinterpakken) og nye tjenester for 3. parter. Felles for de mulige 
regulatoriske endringene er at de vil kunne ha betydelig størrelse og dermed også en påvirkning på grunnlaget for beregning av gebyrinntekter fra 
markedet. 

Eneste investering av denne typen som vil kunne få påvirkning på 2020 budsjettet er innføring av 15-min oppløsning. Vi legger opp til begrenset 
driftsmessige konsekvenser fra dette prosjektet i 2020 og de er dekket gjennom budsjettert timesalg i 2020.
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Balanse, finansiering og utbyttepolicy
Elhubs balanse er forholdsvis enkel, med aktiva hovedsakelig bestående av den 
aktiverte elhub investeringen og kontanter og passiva bestående av langsiktig gjeld 
til Statnett og egenkapital.

I regnskapet og balansen inngår ikke, i samsvar med IFRS regnskapsbestemmelsene, 
mer/mindre (MMI) saldo i forhold til tillatt inntekt. Beregnet MMI saldo er 138,7 
MNOK ved utganger av 2019.

Langsiktig gjeld utgjør 435 MNOK og ligger i balansen med en fast årlig 
nedbetalingstid over 10 år. Avtale om nedbetalingstid på lånet er til vurdering hos 
Statnett Finans og legges frem for styret når denne er klar.

Som det fremgår av balansen, øker likviditetsbeholdningen (omløpsmidler) 
betydelig fra år til år i tråd med resultatutvikling og de store avskrivningene som er 
dekket inn av gebyrinntektene.

I påvente av at det utarbeides en utbyttepolicy og en policy for finansiering av 
fremtidige regulatoriske endringer, er balansen vist med en oppmagasinering av 
likvide midler (omløpsmidler).  Skattemessige forhold for Statnett konsernet og 
virkning av eventuelle konsernbidrag er ikke innarbeidet i balansen.
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Forutsetninger for estimat på gebyrinntekter 2020:

– 3.237.500 målepunkter

– 148 nettselskaper

– 172 Kraftleverandører

– 19 tredjeparter

Med dagens gebyrer får vi en inntekt på 221 MNOK mot en inntektsramme på 230,6 MNOK

Kostnadsrammen ligger fast, men gebyrene foreslås endret da eksisterende gebyrer ikke er tilstrekkelig til å nå 
kostnadsrammen i 2020-2022.

2020 2019 endring

Fastgebyr (per år) NOK 54 000 51 000 5,88 %

Målepunktgebyr Nett NOK 4,37 4,19 4,33 %

Målepunktgebyr Kraft NOK 1,08 1,04 4,26 %

Målepunktgebyr 3.part    NOK 0,28 0,26 7,11 %
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Saksnr.: 25-11

Saksnavn: Oppdatert Styringsmodell

Bakgrunn:
Elhub har justert Styringsmodellen til versjon 1.1 som følge av etableringen av Brukerforum. 
Styringsmodell 1.01 krever at Bransjerådet skal senest på kalenderårets siste møte vurdere behov for endringer eller justeringer.

Problemstilling:

Hva skal det tas stilling til:

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: beslutning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: Styringsmodell ver. 1.1 ble sendt i 
egen e-mail 08.11.2019
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Saksnr.: 25-12

Saksnavn: Ny møtekalender 2020

Bakgrunn:
Bransjerådet skal utarbeide en møtekalender for hele neste år

Problemstilling:

Hva skal det tas stilling til:

Kort beskrivelse av saken

Sakstype: Beslutning

Ansvarlig: Elhub

Vedlegg: 1 slide
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Forslag til møtekalender i Bransjerådet

Foreslått Møtedato Tidspunkt Velge ? Planlagte 
Brukerforum-møte

22.01.2020

06.02.2020 11.30 -16.00 13.02.2020 Nr.26

19.03.2020

16.04.2020

21.04.2020 11.30 -16.00 14.05.2020 Nr.27

18.06.2020 11.30 -16.00 11.06.2020 Nr.28

26.08.2020 11.30 -16.00 - Nr.29

15.10.2020 11.30 -16.00 - Nr.30

10.12.2020 11.30 -16.00 - Nr.31
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metering points
master data

metered values
time series

Eventuelt (i)

Fleksibilitet og BSP rollen

• Regulatorene i våre naboland arbeider med godkjenning av 
TSO-vilkår for BSP

• NordReg Flexibility working group orienterte i forrige uke om 
deres tanker rundt krav i regelverket og mulig implementering

• Regulatorene tolker regelverket slik at:

– En kunde må kunne ha mer enn en balanseansvarlig

– BSP (aggregator) må også være kraftleverandør, og man 
må kunne skille forbruket til kundens to 
kraftleverandører fra hverandre

CEP-directive

Fra ENTSO-E / ebix rollemodell (2019)
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metering points
master data

metered values
time series

Eventuelt (ii)

Sikkerhet og personvern
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metering points
master data

metered values
time series

Eventuelt (iii)

Styret i Elhub ønsker å besøke bransjerådet


