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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/
❖ 03.06.2021 Pause i meldingsprosesseringen i Elhub i kveld 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 1/6 (D+8)
❖ FLESB1

❖ NOTOD1

❖ SAURD1

❖MGA som ikke er godkjent for 3/6 (D+6)
❖ LÆRDAL1

❖ NKYN1

❖ SFEPN1

❖ SKAGK2

❖Mai ferdigstilt på versjon D+5 for alle bruksdøgn lørdag 5. juni

❖MGA som ikke er godkjent for 4/6 (D+5)
❖ GLITRE D2

❖ LÆRDAL1

❖ SFEPN1

❖MGA som ikke er godkjent for 5/6 (D+4)
❖ HAUGAL2

❖ JVB4

❖ LÆRDAL1

❖ SFE3

❖ SFEPN1

❖ SKAGK2

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


Datakvalitet måleverdier - mai

❖ 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
❖ Gebyrfakturering for mai kjørt 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 15. juni 2021
❖ Som følge av problemer i Exatest2 den siste uka har vi ikke greid å få den siste, signifikante aktøren gjennom 

verifiseringsløpet de er avhengige av for å oppgradere systemet sitt til å ta imot det nye tidsstemplet. Vi skyver 
derfor ytterligere en uke.



15 minutter

❖Dokumentasjonen til endringene for 15 minutter prosjektet har blitt publisert:

dok.elhub.no/min

❖15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen kommer fra og med 23. mai 2023

❖Elhub vil kunne motta måleverdier med 15 minutters oppløsning fra slutten av november 2022

https://dok.elhub.no/min/


Hovedendringene som kommer med overgangen til 
15 minutters balanseavregning er:

❖All produksjon skal rapporteres på 
kvartersoppløsning

❖Plusskunder har fått unntak

❖All utveksling skal rapporteres på 
kvartersoppløsning

❖Forbruk med tilkobling på over 1000 V skal 
rapporteres på kvartersoppløsning

❖Næringskunder skal ha muligheten til å rapportere 
på kvartersoppløsning

15 minutter



Aktuelle saker

❖Business Service Provider (BSP) blir Managed Service Provider (MSP)
❖Grunnet innføring av koden BSP (Balancing Service Provider) i EBGL (Electricity Balancing Guideline) endrer vi navnet på BSP. Navnet på 

tjenesteyter Business Service Provider (BSP) blir derfor endret til Managed Service Provider (MSP) i Edielportalen og i all dokumentasjon på 
elhub.no.

❖Det vil ikke være noen endringer i hva rollen innebærer, kun en navneendring for å skille denne rollen fra den nye koden BSP (Balancing
Service Provider). Balancing Service Provider skal ta over ansvaret fra BRP (Balance Responsible Party) for å levere bud i balansemarkedene 
og motta oppgjøret for disse.

❖Elhubs halvårlige tilfredshetsundersøkelse er sendt ut
❖Den er sendt ut til én kontaktperson per selskap og skal besvares på vegne av selskapet. Resultatet fra undersøkelsen gir oss god innsikt i 

hvordan vi kan videreutvikle og forbedre Elhub til det beste for markedet og i henhold til deres behov, ønsker og forventninger til oss. Vi 
oppfordrer samtlige til å ta seg tid til å sende en besvarelse da det er en god mulighet til å påvirke endringer i Elhub.

❖Svarfrist er 25. juni.

https://elhub.no/nyheter/business-service-provider-bsp-blir-managed-service-provider-msp/
https://elhub.no/nyheter/elhubs-halvarlige-tilfredshetsundersokelse-er-sendt-ut/


Aktuelle saker

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖14.6.2021 Netteier i NESSET1 (50YDDADS2EACXSFY) endres fra Nesset Kraft AS Nett (GLN: 7080005050807) til Istad Nett AS (GLN: 

7080005053044). Bytte av netteier genererer ingen meldinger fra Elhub. 

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/
❖Ingen planlagt nedetid den neste uken

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 16.06.2021 kl. 12.30



Spørsmål og svar


