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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/

❖ 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 – Oktober ferdigstilt



Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 4/11 (D+7)
❖ BINDAL1

❖MGA som ikke er godkjent for 5/11 (D+6)
❖ BINDAL1

❖ ISTAD1

❖MGA som ikke er godkjent for 7/11 (D+4)
❖ BINDAL1

❖ ISTAD1

❖ SFE1

❖ STRYN1

❖ SUNNFJD1

❖ TEK1

❖ TEN3

❖ TINN1

❖MGA som ikke er godkjent for 6/11 (D+5)
❖ BINDAL1

❖ CLEMENS1

❖ GLITRE R3

❖ HAMM1

❖ HURUM1

❖ ISTAD1

❖ SFEPN1

❖ TINN1



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering

❖ Avviksoppgjør
❖ Ekstraordinær kjøring for perioden mellom overgangshelger gjennomført

❖ Ny ordinær kjøring planlagt mandag 16. november

❖ Fakturaer/kreditnotaer og resultater i BRS-NO-503 planlagt distribuert onsdag 18. november

❖ Elhub har gjort uttrekk av suspekte MPID med store avvik – disse er sendt til berørte netteiere som da må analyseres og 
eventuelt utbedres innen utgangen av inneværende uke



eSett

❖ Nedetid mandag 16. nov 18:00 – tirsdag 17. nov 04:00
❖ Det gjør at 0-meldingen vi sender for D+4 (bruksdøgn torsdag 12. nov) mandag kveld ikke sendes før tirsdag morgen, i forkant 

av D+5 kjøringen

❖ For å motta nyhetsbrev fra eSett: https://www.esett.com/newsletter/

https://www.esett.com/newsletter/


❖Ønsker du et virtuelt besøk av Elhub?
❖Ansatte i Elhub pleier vanligvis å dra på flere aktørbesøk i løpet av året for å diskutere saker som aktørene har behov for, 

forbedringsmuligheter og for å bli bedre kjent med menneskene hos de forskjellige aktørene. Grunnet Covid-19 epidemien har vi ikke fått 
besøkt noen aktører på en lang stund.

❖Ønsker du eller din bedrift et digitalt besøk av oss? Send en henvendelse til post@elhub.no, så finner vi ut av det sammen. 

❖Feil IBAN-nummer
❖I nyhetssak publisert 28. oktober informerte Elhub om bytte av bankforbindelse og nye betalingsdetaljer. Beklageligvis har feil IBAN-nummer 

blitt oppgitt. Korrekt kontonummer og betalingsdetaljer er:

❖Kontonummer: 9373.05.03154

❖ IBAN: NO5193730503154

❖SWIFT: HANDNOKK

❖Valuta: NOK

❖Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført aktørene.

❖Skatteetaten ønsker å få oversendt data fra Elhub for å analysere potensielle uoverenstemmelser mellom deklarert 
elavgiftspliktig forbruk og faktisk elavgiftspliktig forbruk. Dette er hjemlet i skatteforvaltningsloven § 10-2 tredje ledd.

❖Det er ingen strukturdataendringer kommende uke

Aktuelle saker

https://elhub.no/nyheter/onsker-du-et-virtuelt-besok-av-elhub/
https://elhub.no/nyheter/feil-iban-nummer/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


❖Vi åpner for bruk av BRS-NO-214 mandag 16. november kl. 08:00
❖Nyhetssak: https://elhub.no/nyheter/elhub-apner-for-bruk-av-brs-no-214-den-16-11-2020-kl-0800/

❖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

https://elhub.no/nyheter/elhub-apner-for-bruk-av-brs-no-214-den-16-11-2020-kl-0800/


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 15.11 kl. 12-24 Deploy av EnergyIP service pack 25

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2
❖ Det blir nedetid i Exatest2 den 11. og 12. november, kl. 08 – 20 

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


Neste møte

❖ Neste møte er 18.11.2020 kl. 12.30



Spørsmål og svar


