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Agenda

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Aktuelle saker

❖ Info om planlagte endringer og nedetid i Elhub produksjonsmiljø

❖ Spørsmål og svar



Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 23.10.2020 ca kl 2245 til 24.10.2020 ca kl 13: Elhubs meldingsmottak var nede

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

❖ Feil som er utbedret/avklart 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 19/10 (D+9)
❖ EQUINOR1

❖ SUNNDAL1

❖ TEN2

❖ TEN3

❖MGA som ikke er godkjent for 20/10 (D+8)
❖ EQUINOR1

❖ FOSEN1

❖ MØRE1

❖ NTE1

❖ SODVIN1

❖ SUNNDAL1

❖ SYKKYLV1

❖ TEN2

❖ TEN3

❖MGA som ikke er godkjent for 21/10 (D+7)
❖ EQUINOR1

❖ FOSEN1

❖ SUNNDAL1

❖ SUNNFJD1

❖ SYKKYLV1

❖ TEN2

❖ TEN3

❖MGA som ikke er godkjent for 22/10 (D+6)
❖ EQUINOR1

❖ FOSEN1

❖ SUNNDAL1

❖ TEN2

❖ TEN3



Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 23/10 (D+5)
❖ EQUINOR1

❖ LYSEP1

❖ NKMAG1

❖ ORKDAL1

❖ SUNNDAL1

❖ SYKKYLV1

❖ TEN2

❖MGA som ikke er godkjent for 24/10 (D+4)
❖ EQUINOR1

❖ JÆREN1

❖ LYSEP1

❖ NKMAG1

❖ SODVIN1

❖ SUNNDAL1

❖ SYKKYLV1

❖ TEN2

❖ TEN3

❖ YMBER4



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering for oktober gjennomføres 5. november
❖ Forfall 20. november

❖ Avviksoppgjør ekstraordinær kjøring
Avviksoppgjør for endringer utført i perioden 25. september til og med 9. oktober vil kjøres separat

❖ Selve kjøringen er planlagt førstkommende mandag, 2. november

❖ Bakgrunnen er at 109 målepunkter fikk feil på registrert endringer når Elhub kjørte på site 2 – ingen andre målepunkter 
påvirkes

❖ Vi vet sikkert hvilke målepunkter og hva feilen er. Utsettelsen skyldes vurderinger rundt hva som skal være løsningen for disse

❖ Nyhetssak vil publiseres når vi har besluttet kjøringsdato for dette avviksoppgjøret



Kvotepliktig forbruk - NECS

❖ Nye NECS støtter p.t. ikke mottak av kvotepliktig forbruk
❖Det gjør at vi ikke får rapportert kvotepliktig forbruk for Q3 2020, inkludert endringer for 2019 og frem til nå, til NECS 

❖Vi vil foreløpig kjøre preliminær kvotepliktig forbruk og publisere dette i Elhub Aktørportal

❖Vi planlegger å gjøre det førstkommende mandag

❖ Vi avventer informasjon fra NECS om når og hvordan vi håndterer endelig kjøring

❖ Første nye versjon av NECS som slippes etter go live vil støtte mottak av kvotepliktig forbruk



❖Elhub bytter hovedbankforbindelse 02.11.2020
❖Handelsbanken erstatter Nordea som hovedbankforbindelse for Elhub AS. Endringen skjer med virkning fra og med 2. november 2020 og vil 

innebære at Elhub får nytt kontonummer og nye betalingsdetaljer.

❖Ny konto og betalingsdetaljer hos Handelsbanken er:

❖Kontonummer: 9373.05.03154

❖ IBAN: NO5393730503154

❖SWIFT: HANDNOKK

❖Valuta: NOK

❖Det nye kontonummeret og betalingsdetaljer vil også være påført nye fakturaer sendt fra Elhub. 

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖01.11.2020 Porteføljeovertagelse fra Finnås Kraftlag SA (kraft) (GLN: 7080003442857) til Finnås Kraftlag AS (GLN: 7080010002310)

❖02.11.2020 Netteier i FINNÅS1 (50YOPNSFFF3EDLOJ) endres fra Finnås Kraftlag (GLN: 7080005051453) til Bømlo Kraftnett AS (GLN:
7080010002327)

❖02.11.2020 Netteier i DRANGE1 (50Y30AIV109NI571) vil endres fra Drangedal everk KF (GLN: 7080005051989) til Drangedal Everk AS (GLN: 
7080010003614) 

❖02.11.2020 Porteføljeovertagelse fra Drangedal Kraft (GLN: 7080003805164) til Drangedal Kraft AS (GLN: 7080010003607)

❖02.11.2020 Porteføljeovertagelse Eidsiva Vannkraft AS (GLN: 7080005050593) og Oppland Energi AS (GLN: 7080005050890) til Hafslund E-
CO Vannkraft AS (GLN: 7080005051392) 

Aktuelle saker

https://elhub.no/nyheter/elhub-as-bytter-hovedbankforbindelse-02-11-20/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


❖Vi holder på planen om å åpne for bruk av BRS-NO-214 mandag 16. november

❖Frist for aktørene i pilotgruppen til å gjennomføre aktørgodkjenning for BRS-NO-214 er 1. november
❖Alle piloter utenom en er nå godkjent.

❖NB! Pass på å oppgradere systemene deres til riktig versjon innen 16. november slik at dere har funksjonalitet for BRS-
NO-214

Innføring av BRS-NO-214



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 i Elhub produksjonsmiljø
❖ Søndag 01.11 kl 17-24

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2
❖ I uke 46 blir det nedetid i Exatest2 den 9., 11. og 12. november

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


Neste møte

❖ Neste møte er 04.11.2020 kl. 12.30



Spørsmål og svar


