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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/
❖ 07.05.2021 Forsinkelse i kjøring av grunnlag balanseavregning

❖ 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 8/5 (D+4)
❖ ETNE1

❖ MNBUS1

❖ SFE2

❖MGA som ikke er godkjent for 9/5 (D+3)
❖ ETNE1

❖ MNBUS1

❖ April ferdigstilt på versjon D+5 6. mai

https://elhub.no/nyheter/grunnlag-balanseavregning-versjon-d5-for-april-2021-er-ferdigstilt/


Datakvalitet måleverdier - april

❖ Ny månedsrapport publisert i går
❖ Aggregerte tall kommer i den ordinære månedsrapporten

❖ https://elhub.no/datakvalitet-i-
elhub/maleverdier/datakvalitetskrav-maleverdier-2021/

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/maleverdier/datakvalitetskrav-maleverdier-2021/


Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering
❖ Kjøring for april gjennomført i går 11. mai – skjøvet grunnet systemoppgraderinger i faktureringssystemet vårt

❖ Forfall 26. mai

❖ Avviksoppgjør
❖ Neste avviksoppgjør onsdag 19. mai

❖ Elhub har gjort uttrekk av potensielt store avvik og distribuert til netteiere



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

❖Status på selvrapportering i Edielportalen per 12.05.21
❖ Gjenstående tredjeparter: 15

❖ Gjenstående kraftleverandører: 26

❖ Gjenstående nettselskap: 12

❖ Vi ringer rundt til de som mangler og tar en beslutning onsdag 19. mai på om vi skrur på funksjonaliteten i 
produksjonsmiljøet som planlagt 25. mai kl. 12:00.



Månedlige rapporter for datakvalitet på format og 
kontrollrapport markedsprosesser er sendt ut 

❖Nye versjoner av rapporter for datakvalitet på format og 
kontrollrapport markedsprosesser er sendt til driftskontakter hos 
alle kraftleverandører og nettselskaper per e-post 
❖ I kontrollrapport markedsprosesser for kraftleverandør har vi lagt inn 

gjennomsnittlig antall fullførte og avviste BRS-NO-611 spørringer per 
oppstart (leverandørbytte og innflyttinger) per kraftleverandør. Ni 
kraftleverandører bryter Elhubs kjøreregler for BRS-NO-611 og bruker i 
gjennomsnitt mer enn 20 spørringer per fullførte oppstartsprosess i april. 

❖I kontrollrapport markedsprosesser for nettselskap har vi lagt inn antall 
aktive målepunkter som har ligget uten sluttbruker i 7 til 30 dager og mer 
enn 30 dager per netteier. Eventuelt forbruk på målepunkter uten 
sluttkunde havner på nettapet og betales av alle kunder, og bør derfor 
minimeres. Nettselskaper oppfordres til å koble fra slike anlegg og 
registrere anlegget som inaktivt i Elhub iht. Prosedyre for utflytting hvor 
ny sluttbruker ikke er kjent. Fire nettselskaper står for over 80% av alle 
aktive målepunkter uten sluttbruker i mer enn 7 dager i april. 

❖Aktørene retter selv feil i egne systemer og oppdaterer Elhub. 
Aktører kan kontakte Elhub på post@elhub.no for hjelp til å 
generere feillister.  
❖Elhub har i månedsskiftet april / mai sendt ut detaljerte feillister til 

netteiere med et høyt antall feil på husnummer i anleggsadressen og 
bedt netteierne rette disse feilene. De fleste feilene er enkle formatfeil 
som for eksempel 0 i stedet for et husnummer eller mellomrom mellom 
tallet og påfølgende bokstav, eks. 1 A i stedet for 1A. 

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/kjoreregler-for-brs-no-611-verifiser-grunndata-i-malepunkt/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/prosedyre-for-utflytting-hvor-ny-sluttbruker-ikke-er-kjent/


Aktuelle saker

❖Reversering av innflytting som gjenåpner opphør

❖Det er ingen strukturdataendringer kommende uke

https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/manuelle-korreksjoner/tilleggstjenester-elhub-tilbyr/#avsluttet
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/

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 19.05.2021 kl. 12.30



Spørsmål og svar


