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Agenda

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖Måleverdirapportering, grunnlag balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Øvrige aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖ Spørsmål



Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 21.01.2020  Forsinkelse i balanseavregning, ustabilitet i portal og prosessering av markedsprosesser

❖ D+1 feilet. Ble rekjørt og ferdigstillt ca 10.20. D+5 ferdig kjørt ca 11.10. D+2 ferdig ca 13.30. D+3 ferdig ca 14.45. D+4 ferdig ca 15.15

❖ Ustabilitet i portalen ca 08-09

❖ Pollemeldinger ble avvist ca 1030 – 1050

❖ Prosessering av en del markedsprosesser ble forsinket. Alt ok ca 1350

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

❖ INC13778848 Ikke mulig for deaktiverte aktører å sende spørringer til Elhub

❖ Dersom en aktør er deaktivert i Elhub, er det ikke mulig å sende spørringer i BRS-NO-303/BRS-NO-315.

❖ Inntil feilen er fikset, må deaktiverte aktører sende inn sak til post@elhub.no for å be om aktivering av aktøren hvis det er behov for å sende 
spørringer til Elhub.

❖ Feil som er utbedret siden forrige møte

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 16/1 (D+7)
❖ NOTOD1

❖ SMKN2

❖ SMKN3

❖ SN6

❖ TINFO4

❖MGA som ikke er godkjent for 17/1 (D+6)
❖ NOTOD1

❖ SMKN1

❖ SMKN2

❖ SMKN3

❖ SN6

❖ TINFO4

❖MGA som ikke er godkjent for 19/1 (D+4)
❖ ELKEM BJ1

❖ ELKEM SI1

❖ ELKEM TH1

❖ HAUGAL2

❖ SAUDEF1

❖ SMKN1

❖ SMKN2

❖ SMKN3

❖ SMKN4

❖ TINFO4

❖ ØEIKER1

❖MGA som ikke er godkjent for 18/1 (D+5)
❖ NOTOD1

❖ SMKN1

❖ SMKN2

❖ SMKN3

❖ TINFO4



Øvrige aktuelle saker

❖ Kommunesammenslåing 01.01.2020
❖Elhub oppdaterte kommunenummer på vår side 7. januar

❖Bortsett fra noen få unntak har alle aktørene oppdatert sine databaser i løpet av uke 1, 2 og 3

❖Pr. 21.01.2020 er følgende antall kommunenummer overskrevet i etterkant av oppdateringen:

❖Fakturaadresse: 35

❖Postadresse: 2376

❖Målepunktadresse: 3829

❖I tillegg vet vi at det finnes nummere fra tidligere sammenslåinger som enda ikke er oppdatert av aktørene.

❖Vi vil gjøre en analyse og kontakte de aktuelle aktørene direkte og sannsynligvis be dem om å oppdatere med normal 
meldingsutveksling

❖Håndtering av sluttkunder med sperret adresse

❖ Vi har publisert en instruks om beredskap og varsling ved feil på måleverdiinnsending

❖Strukturendringer
❖Ingen strukturdataendringer kommende uke

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/kommunesammenslaing/
https://elhub.no/personvern-og-sikkerhet/handtering-av-sluttkunder-med-sperret-adresse/
https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/beredskap-og-varsling-ved-feil-pa-maleverdiinnsending/


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 26.01.2020 kl 12 – 24: Deploy av R.3.0.0 

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


Neste møte

❖ Onsdag 29.01.2020 kl 12.30



Spørsmål fra aktørene


