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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
❖ 15.03.2021: BRS-NO-312 og BRS-NO-332 som kun inneholder startstand blir ikke behandlet i Elhub

❖ Feil utbedret i går - og meldinger som ikke var prosessert ble prosessert 

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


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 20/3 (D+4)
❖ SFE2

❖ SK32



Overgang til sommertid og snart påske

❖ Førstkommende søndag skrus klokken en time frem
❖ Bruksdøgnet 28. mars vil da kun inneholde 23 timer

❖ Ekstra viktig med oppfølging på måleverdier og grunnlag balanseavregning fra førstkommende mandag av

❖ Påsken 2021
❖ Elhub er bemannet, også gjennom langhelgen

❖ Vi må kunne nå ut til netteiere ved behov



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖Gebyrfakturering

❖ Avviksoppgjør
❖ Avviksoppgjøret ble kjørt mandag 15. mars

❖ Resultatene ligger tilgjengelig i Elhub Aktørportal

❖ Fakturaer, kredittnotaer og meldinger i BRS-NO-503 sendt ut samme dag

❖ Det ble gjennomført 1 manuell postering og 2 reposteringer – berørte aktører er informert



2-pris korreksjon av avviksoppgjør for stor produksjon

❖ Stor produksjon er beregnet med 2-pris i balanseavregningen, mens det gjøres opp med RK-pris i 
avviksoppgjøret
❖ Elhub har dermed gjort opp eventuelle 2-pris avvik manuelt

❖ 2-pris korreksjon for 2019 ble gjort opp i går og berørte aktører er informert

❖ 2-pris korreksjon for 2020 er planlagt gjennomført etter sommeren

❖Mer informasjon i nyhetssak

https://elhub.no/nyheter/2-pris-korreksjon-av-avviksoppgjor-for-stor-produksjon/


Oppdatering rundt innføring av asymmetrisk oppgjør

❖ Fra og med 1. januar 2022 skal korreksjoner eldre enn 6 måneder, for bruksdøgn fra og med 1. juli 2021 og 
som går i sluttbrukers disfavør, ikke lenger sendes til Elhub gjennom BRS-NO-313

❖ Bruksdøgn til og med 30. juni 2021 er ikke påvirket av endringen

❖ Mer informasjon her

https://elhub.no/maleverdier-og-beregninger/oppklaringer-rundt-innsending-av-asymmetriske-korreksjoner-til-elhub/


EI-357 Legge til et tidsstempel i utgående BRS-NO-
313 og BRS-NO-315

❖Funksjonaliteten er påskrudd i Exatest2

❖Vi skrur på tidsstemplene i produksjon 13. april

❖Alle aktører sørge for å gjøre nødvendige oppgraderinger av sine systemer innen 1. april og bekreftet dette 
ved å kjøre et selverklæringscase i Edielportalen
❖Selverklæringstestcase i Edielportalen er publisert for dette formål og gjennomføres slik:

1. Aktøren må inneha en eller flere av følgende Elhub-roller: DDQ, AG, DDM. I tillegg vil DDM-rollen for virtuelle netteiere ha caset
tilgjengelig

2. Bruker hos aktøren med rollen «Testressurs» logger inn i Edielportalen

3. Hold pila over «Test og sertifisering» øverst og velg «Initier aktørtest»

4. Velg aktør (dersom du er testressurs for flere aktører)

5. Filtrer på godkjenningsversjon «Gjeldende» i rullegardinmenyen og start testcase «EI-357-‘rollekode’ – Støtte for tidsstempler i 
utgående BRS-313/315» i lista

❖Status 24.03.21
❖ Tredjeparter OK: 4 av 37

❖ Kraftleverandører OK: 57 av 172

❖ Nettselskap OK: 41 av 147

❖Dersom aktøren din ikke har systemstøtte/vil få systemstøtte innen fristen er det viktig at dere melder ifra 
til post@elhub.no slik at vi kan ta det med i beregningen for om vi kan skru på funksjonaliteten 13. april 
eller ei

mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖1.4.2021 Porteføljeovertagelse fra Dalane Kraft AS (7080003829559) til Dalane Energisalg AS (7080003959874). Elhub kjører 

porteføljeovertagelsen og genererer BRS-NO-305. Elhub planlegger å kjøre porteføljeovertagelsen mandag 29.03.21, og meldinger blir 
generert ut til netteiere denne datoen med endringsdato 01.04.21.

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


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

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ Onsdag 24. mars – Oracle oppgradering

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


Neste møte

❖Neste møte er 07.04.2021 kl. 12.30

GOD PÅSKE



Spørsmål og svar


