
Åpent statusmøte for Elhub brukere
08.01.2020



Agenda

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖Måleverdirapportering, grunnlag balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Øvrige aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖Månedsrapport for november 2019

❖ Spørsmål



Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 02.01.2020: Noen BRS-NO-101 og BRS-NO-102 med kanselleringsfrist 31.12.2019 ble ikke gjennomført 01.01. 

❖ Feilen ble rettet 02.01 og meldinger ble sendt ut. Alle kontrakter ligger riktig i Elhub

❖ 07.01.2020: Forsinkelse i prosessering av meldinger. Forsinkelsen vedvarte til ca kl 1630. 

❖ 08.01.2020: Planlagt forsinkelse i prosessering av meldinger mellom kl 14 og 15

❖ Kjente funksjonelle feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
❖ Nye feil registrert siden forrige møte

❖ INC13568338: Rapporten Avviksoppgjørsdetaljer gir feilmelding dersom man velger "alle kraftleverandører" i nedtrekkslisten

❖ INC13571941: Visningsfeil i Elhub aktørportal for periodevolum som krysser årsskifte

❖ INC13603611: BRS-NO-321 og BRS-NO-502 sendes til gammel netteier/kraftleverandør for nettap ved endring av disse aktørene

❖ Feil som er utbedret siden forrige møte

❖ INC12974221 - BRS-NO-101 Oppstart – feil ved oppdatering av post- og faktura adresse - Ved oppdatering av adresse slettes ikke tomme element/felt 
korrekt og gammel adresse informasjon blir liggende igjen på adresse feltet i Elhub. Ble rettet torsdag 19.12 kl 16-21

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


Grunnlag balanseavregninger 

❖Måleverdiinnsending gjennom jul og nyttår har vært 
veldig bra!

❖ Gjennomsnittlig antall IKKE godkjente MGA ble for 
desember lavere enn noen gang på alle versjoner

❖ Desember er også låst på versjon D+5 for alle bruksdøgn og 
alle MGA, ferdigstilt 7. januar



Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 3/1 (D+5)
❖ AEN1 RN

❖ SODVIN1

❖MGA som ikke er godkjent for 4/1 (D+4)
❖ BKKNH1

❖ EVENES1

❖ YMBER4



Avviksoppgjør 

❖ Kjøring av avviksoppgjøret mandag 16. desember avslørte flere tilfeller av så dårlig datakvalitet at det ikke 
var forsvarlig å fakturere på dette grunnlaget. Det ble derfor reversert samme dag.

❖ Vi planlegger kjøring av nytt avviksoppgjør førstkommende mandag, 13. januar, med tilhørende 
utsending av fakturaer, kreditnotaer og meldinger i BRS-NO-503 onsdag 15. januar.

❖ Uttrekk gjort i slutten av forrige uke viser at det fortsatt er en hel del måleverdier som er kommet inn 
etter D+5 som vil medføre store avvik.
❖Oversikter er distribuert til netteiere som bes gjennomgå og kvalitetssikre dataene. 

❖Feil MÅ utbedres innen utgangen av inneværende uke for å bli korrigert til neste kjøring av avviksoppgjør



Øvrige aktuelle saker

❖ Kommunesammenslåing 01.01.2020
❖https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/kommunesammenslaing/

❖Alle kommunenumre i Elhub er oppdatert

❖Oppdatering gjennomført av mange markedsaktører- vi forventer at de fleste blir fullført i løpet av uka

❖Når alle markedsaktører er ferdig vil vi vurdere behov for ny oppdatering i Elhub

❖ Ny funksjonalitet rundt nettapsberegning i Elhub trer i kraft 13. januar – se nyhetssak

❖ Elhubgebyr for desember ble fakturert mandag 5. januar

❖Strukturendringer
❖Gjennomførte

❖ 01.01.2020: Entelios AS overtok kraftporteføljen til Telenor Eiendom Holding AS. Sistnevnte opphører i markedet

❖ 01.01.2019: Eidefoss Strøm AS overtok kraftporteføljen til Eidefoss AS. Sistnevnte aktør opphører i markedet

❖ 06.01.2020: Eidefoss AS Nett ble overtatt av Eidefoss Nett AS i EIDEF1

❖Kommende

❖13.01.2020: Skjåk Energi AS Nett overtar som netteier i SKJÅK1 etter Skjåk Energi KF Nett

❖13.01.2020: Skjåk Energi AS Kraft overtar porteføljen til Skjåk Energi KF Kraft

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/kommunesammenslaing/


Planlagte endringer og nedetidsvinduer fremover

❖ Planlagte funksjonelle endringer fremover:
❖ https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-elhub-

produksjonsmiljo/

❖ Planlagt nedetid:
❖ Søndag 12.01.2020 kl 12-24 – Energy IP oppgradering

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/planlagte-og-gjennomforte-endringer-i-elhub-produksjonsmiljo/


Neste møte

❖ Onsdag 15.01.2020 kl 12.30



Spørsmål fra aktørene


