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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/
❖ 16.06.2021 Pause i prosessering av meldinger i dag 14:00 – 14:30

❖ 22.06.2021 Pause i prosessering av meldinger i dag 13:00 – 13:15

❖ Kjente funksjonelle feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/
❖ Nye feil registrert siden forrige møte

❖ 10.06.2021 Spørring avregningsgrunnlag (BRS-NO-324) er for tiden ikke tilgjengelig

❖ 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 16/6 (D+7)
❖ REPVÅG1

❖MGA som ikke er godkjent for 17/6 (D+6)
❖ EQUINOR4

❖ REPVÅG1

❖MGA som ikke er godkjent for 18/6 (D+5)
❖ NKYN1

❖ SKAGK2

❖ SUNNFJD1

❖MGA som ikke er godkjent for 19/6 (D+4)
❖ AEN3 DN

❖ BKKNH1

❖ HAUGAL2

❖ JBV4

❖ NKYN1

❖ TEN1



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering

❖ Avviksoppgjør
❖ Nytt avviksoppgjør kjørt tirsdag 15 juni

❖Resultater er tilgjengelig i Elhub aktørportal

❖Fakturaer, kredittnotaer og resultat i BRS-NO-503 er distribuert

❖ Kommer noen manuelle posteringer – berørte aktører er informert

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

❖ Kommende kjøringer

https://elhub.no/nyheter/nytt-avviksoppgjor-er-kjort-16/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/fakturering/planlagte-kjoringer-for-avviksoppgjoret/


Presiseringer rundt avregning og fakturering av 
profilavregnede målepunkt

❖ Overordnet gjelder: Fra Lov om Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk 
energi, nettselskapets nøytralitet mv § 7-5:
❖«Nettselskap og kraftleverandør skal benytte målte og stipulert måleverdier i Elhub ved avregning og fakturering av nettleie og 

kraftleveranse»

❖ Dette innebærer at både netteiere og kraftleverandører kun skal avregne og fakturere profilavregnede 
sluttbrukere på timeverdier (FPPC/FPC) mottatt fra Elhub. Dersom Elhubs beregning vurderes som feil, bør 
netteier (eventuelt på kraftleverandørs forespørsel) sende inn nytt periodevolum for å få tilsendt ny fordeling 
av forbruket

❖https://elhub.no/maleverdier-og-beregninger/presiseringer-rundt-avregning-og-fakturering-av-
profilavregnde-malepunkt/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301#KAPITTEL_7
https://elhub.no/maleverdier-og-beregninger/presiseringer-rundt-avregning-og-fakturering-av-profilavregnde-malepunkt/


Aktuelle saker

❖Elhub Web Plugin endrer navn til Elhub Min side
❖Kraftleverandører og nettselskaper skal ha all kontakt og support mot sine kunder. Av og til hender det likevel at sluttkunder besøker 

elhub.no og vil logge seg inn i Elhub, for eksempel for å vite hva som ligger av informasjon i Elhub om dem. Vi ønsker at disse sluttkundene 
enkelt skal finne frem til informasjonen de søker. Vi har derfor endret navnet på Elhub Web Plugin til Elhub Min Side, og synliggjort 
innloggingsknappen på forsiden til elhub.no. 

❖Link til veileder for Elhub Min Side finnes her.

❖Kjøreregler for BRS-NO-601 – Forespørsel til nettselskapet
❖Kraftleverandører bør signere BRS-NO-601 – Forespørsel til nettselskapet med navn på eget selskap.

❖Elhub videresender henvendelser fra kraftleverandør til nettselskap i BRS-NO-601 – Forespørsel til nettselskapet per målepunkt uten å angi 
hvilken kraftleverandør som har sendt forespørselen. Kraftleverandører bør signere 601-meldingene med navnet på kraftleverandøren slik 
at det er tydelig for nettselskapet hvem henvendelsen kommer fra. Dette er spesielt viktig når det sendes meldinger ifm. flytteprosesser og 
leverandørbytteprosesser da flere kraftleverandører er involvert.

❖Elhub har et endringsønske i backlog, EI-462, som går på å automatisk legge ved informasjon om kraftleverandør som sender forespørsel, 
men endringen er foreløpig ikke planlagt.

https://elhub.no/nyheter/elhub-web-plugin-endrer-navn-til-elhub-min-side/
https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/min-side/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/kjoreregler-for-bruk-av-elhub/kjoreregel-for-brs-no-601-foresporsel-til-nettselskapet/
https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-i-backlog


Aktuelle saker

❖Elhubs halvårlige tilfredshetsundersøkelse er sendt ut – svarfristen er fredag 25.juni 
❖Undersøkelsen er sendt til alle nettselskaper, kraftleverandører og tredjeparter. Vi har til nå fått inn svar fra 21% av aktørene.

❖Undersøkelsen er sendt ut til én kontaktperson per selskap og skal besvares på vegne av selskapet. Resultatet 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.

❖Elhubs årsrapport for 2020 er publisert. I rapporten tar vi for oss Elhub som organisasjon, vårt arbeid med bransjen og 
sikkerhet, forvaltning og videreutvikling av Elhub-løsningen, samt økonomi. 

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖28.6.2021 Nettavregningsområdet TEK3 (50YAV0X47DWY3C73) opprettes. Trønderenergi Kraft – Nettselskap (GLN: 7080004129023) blir 

netteier.  

https://elhub.no/nyheter/elhubs-halvarlige-tilfredshetsundersokelse-er-sendt-ut/
https://elhub.no/om-elhub/elhub-arsrapport-2020/
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/

❖ Elhub Edielstandard v1.13.0 er publisert 

❖ Planlagt nedetid i Elhub produksjonsmiljø
❖ R6.3.0 produksjonssettes førstkommende søndag – nedetid 12:00 – 23:00

❖ 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://dok.elhub.no/ediel/endringslogg
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-aktorgodkjenning/


Neste møte

❖Neste møte er 30.06.2021 kl. 12.30

❖Det vil ikke avholdes åpne statusmøter i juli. Første åpne statusmøte etter sommeren vil bli holdt onsdag 4.august kl. 
12.30



Spørsmål og svar


