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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/

❖ 01.06.2021 Pause i meldingsprosesseringen i Elhub i aften 17:00 – 19:00

❖ 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 28/5 (D+5)

❖ HÅLOG5

❖ JÆREN1

❖ MGA som ikke er godkjent for 29/5 (D+4)

❖ HAUGAL2

❖ JÆREN1

❖ Ferdigstillelse av mai – D+5 for 31. mai kjøres lørdag



Gebyrfakturering, avviksoppgjør og kvotepliktig forbruk

❖ Gebyrfakturering

❖ Gebyrfakturering for mai kjøres mandag 7. juni

❖ Forfall 22. juni

❖ Avviksoppgjør

❖ Neste avviksoppgjør er planlagt tirsdag 15 juni
❖Elhub gjør som vanlig uttrekk av potensielt store avvik og distribuerer til netteiere

❖ I samråd med Elhub Brukerforum er det besluttet å IKKE kjøre avviksoppgjør i juli

❖ Kommende kjøringer

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/fakturering/planlagte-kjoringer-for-avviksoppgjoret/


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

❖ Ny planlagt dato for produksjonssetting er 8. juni 2021
❖ Vi håper og tror dette lar seg gjøre førstkommende tirsdag, men dersom vi må trekke i nødbremsen vil dette bli kommunisert 

som en nyhetssak på elhub.no før tirsdag.



Aktuelle saker

❖Sigbjørn Høgne blir ny Elhub-sjef

❖Oppgradering av Elhubs saksbehandlingssystem
❖Fredag 4. juni 2021 vil Elhub oppgradere sitt saksbehandlingssystem. Oppgraderingen vil føre til nye saksnumre på registrerte henvendelser 

til post@elhub.no.

❖Oppgraderingen vil ikke føre til nedetid og henvendelser til Elhub vil ha normal behandlingstid.

❖Saksnummer er det registreringsnummeret Elhub sender deg i retur når du har meldt en sak til oss. Dette nummeret vil etter 
oppgraderingen starte med INC istedenfor REQ, som det tidligere har gjort. Alle aktive og nye saker til post@elhub.no vil altså få nytt 
saksnummer som starter med INC fra fredag 4. juni. 

❖Ut over dette vil det ikke være noen endringer for deg som innmelder av en sak.

https://elhub.no/nyheter/hogne-blir-ny-elhub-sjef/
https://elhub.no/nyheter/oppgradering-av-elhubs-saksbehandlingssystem/
mailto:post@elhub.no
mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

❖Det gjennomføring ingen strukturdataendringer kommende uke

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
❖ Ingen planlagt nedetid førstkommende søndag

❖ 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

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 09.06.2021 kl. 12.30



Spørsmål og svar


