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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

❖ 27.04.2021 BRS-NO-315 gir noen ganger for få timer i svaret fra Elhub – planlagt rettet i juni

❖ 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 26/4 (D+9)
❖ LÆRDAL1

❖MGA som ikke er godkjent for 28/4 (D+7)
❖ LYSEP1

❖MGA som ikke er godkjent for 29/4 (D+6)
❖ LUSTER1

❖MGA som ikke er godkjent for 30/4 (D+5)
❖ LUSTER1

❖MGA som ikke er godkjent for 1/5 (D+4)
❖ LUSTER1

❖ NKYN1

❖ SFE2



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering
❖ Kjøring for april gjennomføres 11. mai – ukes utsettelse grunnet systemoppgraderinger i faktureringssystemet vårt

❖ Avviksoppgjør
❖ Neste avviksoppgjør fredag 14. mai

❖ Elhub vil gjøre uttrekk av potensielt store avvik og distribuere til netteiere tidlig neste uke



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

❖Funksjonaliteten er påskrudd i Exatest2

❖Status på selvrapportering i Edielportalen per 28.04.21
❖ Tredjeparter OK: 18 av 33

❖ Kraftleverandører OK: 125 av 161

❖ Nettselskap OK: 115 av 137

❖ Frist for selvrapportering i Edielportalen var onsdag 21. April.
❖ Noen flere aktører har rapportert at de har støtte for tidsstemplene.

❖ Dersom aktøren din ikke har nødvendig systemstøtte er det viktig at dere melder ifra til post@elhub.no med 
informasjon om når dere antar å få dette på plass.
❖ Vi har mottatt informasjon fra noen aktører som enda ikke har støtte for denne endringen. Av de vi har fått beskjed fra ser 

det ut til at dette kommer på plass i god tid før 25. mai 2021.

❖ Vi jobber stadig med å innhente informasjon fra de resterende aktørene

❖Vi skrur på funksjonaliteten i produksjonsmiljøet tirsdag 25. mai 2021

mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

❖Elhub Markedsdokumentasjon blir Elhub Edielstandard
❖Vi bytter fra og med versjon 1.12.3 navn fra Elhub Markedsdokumentasjon til Elhub Edielstandard. Dette gjør vi for å få en tydeligere kobling 

til forskrift og til Elhub Brukeravtale hvor «Ediel» er brukt. 

❖Vi har også strukturert litt om for å oppnå enklere lesbarhet, men det er ingen vesentlige endringer i innhold. For full endringslogg se 
https://dok.elhub.no/ediel/endringslogg. På elhub.no vil du også finne tidligere begrep Elhub Markedsdokumentasjon omtalt som Elhub 
Edielstandard fra nå av. 

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖10.5.2021 Netteier i RAUMA1 (50YDOS-QFGHFK17L) endres fra Rauma Energi AS Nett (7080005051736) til Rauma Energi Nett AS 

(7080010005427). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub. 

https://elhub.no/nyheter/elhub-markedsdokumentasjon-blir-elhub-edielstandard/
https://dok.elhub.no/ediel/endringslogg
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
❖ Onsdag 05.05.2021 kl. 18.00 – 20.00 

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖Tirsdag 11. mai - Miljøet være utilgjengelig i perioder i tidsrommet 08:00-13:30 pga. patching

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 12.05.2021 kl. 12.30



Spørsmål og svar


