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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/
❖ 23.05.2021 Ustabilitet i meldingsmottaket til Elhub fra 04:00 i natt

❖ 23.05.2021 Planlagt nedetid grunnet vedlikehold skjøvet fra søndag 23.05 til mandag 24.05

❖ 25.05.2021 Ustabilitet ved innlogging i Elhub Aktørportal

❖ 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 19/5 (D+7)
❖ CLEMENS1

❖ SKAGK1

❖MGA som ikke er godkjent for 20/5 (D+6)
❖ CLEMENS1

❖ EQUINOR4

❖ SFE1

❖MGA som ikke er godkjent for 21/5 (D+5)
❖ CLEMENS1

❖ MELØY1

❖ MNBUS1

❖ SK17

❖MGA som ikke er godkjent for 22/5 (D+4)
❖ ALCOA1

❖ CLEMENS1

❖ ERAM KVIN

❖ HAFSL1

❖ HAUGAL2

❖ JBV1

❖ KEA1

❖ LYSEP1

❖ MNBUS1

❖ SAUGB1

❖ SK17

❖ Ny daglig fast rekjøring av ikke godkjente MGA på versjon D+5, starter 18:20



Gebyrfakturering, avviksoppgjør og kvotepliktig forbruk

❖ Gebyrfakturering

❖ Avviksoppgjør
❖ Kjøring av avviksoppgjør gjennomført onsdag 19. mai

❖Fakturaer, kredittnotaer og meldinger i BRS-NO-503 distribuert 

❖Resultater tilgjengelig i Elhub Aktørportal

❖ Kvotepliktig forbruk første kvartal 2021
❖ Endelig kvotepliktig forbruk for Q1 2021 ble beregnet 20. mai

❖ Resultater er tilgjengelig i Elhub Aktørportal

https://elhub.no/nyheter/rapportering-av-endelig-kvotepliktig-forbruk-til-necs-for-forste-kvartal-2021/


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

❖ Ny planlagt dato for produksjonssetting er 8. juni 2021



Aktuelle saker

❖Elektronisk utsendelse av faktura fra Elhub
❖Elhub fikk nytt ERP-system 10.05.21. I den forbindelse har alle aktører som kan motta elektroniske fakturaer på Elektronisk Handelsformat

(EHF) blitt overført til denne løsningen. 

❖For de aktører som ikke har registrert «Deres referanse» eller «Innkjøpsordrenummer» under henholdsvis Elhub gebyravregning 
(Nettselskap, Regulert kraftleverandør, Kraftleverandør og Tredjepart) og Elhub APAM (Regulert kraftleverandør og Kraftleverandør) blitt 
registrert med «Manglerreferanse» under «Deres referanse», for å følge standardformatet til EHF. Aktøradministrator i Edielportalen kan 
selv endre denne referansen og/eller innkjøpsordrenummer under Årsgebyr i Edielportalen. Se denne siden for en veiledning.

❖Hvis din aktør er registrert med e-postfaktura er ny avsender av disse fakturaene no-reply@pageroonline.com. Dersom ditt selskap også 
faktureres av Statnett SF vil fakturaer bli sendt til samme e-postadresse fra Statnett SF.

https://elhub.no/nyheter/elektronisk-utsendelse-av-faktura-fra-elhub/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/fakturering/#Vedlikeholde


Aktuelle saker

❖Følende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖31.05.2021 Netteier i NORDKR1(50YX5N1M4DODBDMX), NORDKR3 (50YFFF3EDLOQJ2GX), NORDKR4 (50YIBEIX7JFG0WC3) og NORDKR6 

(50YXGZG95YD5Z9BW) endres fra Nordkraft Nett AS (GLN: 7080005046466) til Hålogaland Kraft Nett AS (GLN: 7080003811318). Bytte av 
netteier genererer ingen meldinger fra Elhub. 

❖31.05.2021 Netteier i REPVÅG1 (50YBD6LZSE57I49Q) endres fra Repvåg Kraftlag SA Nett (GLN: 7080005050920) til Repvåg Nett AS (GLN: 
7080004087071). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub.

❖31.05.2021 Nettavregningsområdet SN21 (50YB1BAHKNG1C6UW) blir opprettet. Statnett SF (GLN: 7080000923168) blir netteier 

❖Dersom dere ønsker å motta e-post med informasjon om strukturdataendringer må dere registrere dere som  
kontaktperson for Gjennomfakturering på ditt selskaps profil i Edielportalen og huke av under ‘Kan kontaktes om’. 
Informasjonen om strukturdataendringen sendes til berørte aktører, og man finner samme informasjon på elhub.no 
under Planlagte strukturdataendringer.

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/aktorenes-roller/aktorers-kontaktpersoner/
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
❖ Søndag 30.05.2021 07:00 – 23:00

❖ Grunnlag balanseavregning vil bli kjørt i etterkant av nedetid, søndag kveld

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ Torsdag 03.06.2021 - Oppgradering til Elhub versjon R6.2.0 Final

❖ Vi har dessverre hatt en del utfordringer med et ustabilt Exatest2 de siste ukene som har resultert i manglende responsmeldinger fra 
Elhub. Vi mener nå å ha lokalisert årsaken til feilen og har gjort tiltak slik at miljøet forhåpentligvis vil være stabilt i tiden fremover

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 02.06.2021 kl. 12.30



Spørsmål og svar


