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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/
❖ 24.06.2021 Problemer med meldingsutsendelse og polling

❖ 24.06.2021 Ustabilitet i Elhub Aktørportal

❖ 28.06.2021 Pause i prosessering av meldinger i dag 15:00 – 15:15

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

❖ 29.06.2021 Daglige måleverdier (liste) i Elhub Aktørportal inkluderer ikke nabo netteiers utvekslingspunkt, og laster tregt

❖ 30.06.2021 BRS-NO-303 – Hvis en tredjepart har hatt tilgang på et målepunkt i flere perioder for ulike sluttbrukere, vil ikke Elhub returnere et svar på 
Spørring grunndata BRS-NO-303. Workaround er å verifisere grunndata manuelt i Elhub Aktørportal. 

❖ 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 23/6 (D+7)
❖ DALANE1

❖MGA som ikke er godkjent for 24/6 (D+6)
❖ DALANE1

❖MGA som ikke er godkjent for 25/6 (D+5)
❖ DALANE1

❖ NNAS FOLLO

❖ NNAS FREDR

❖MGA som ikke er godkjent for 26/6 (D+4)
❖ AEN3 DN

❖ DALANE1

❖ GLITRE D4

❖ HAUGAL2

❖ SFE3



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering
❖ Gebyrfakturering for juni gjennomføres mandag 5. juli

❖ Avviksoppgjør
❖ Neste kjøring av avviksoppgjør mandag 16. august



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

❖Tusen takk til alle som har svart på kundeundersøkelsen. Vi jobber nå med å sammenstille svarene og vil presentere 
resultatene når de er klare.  

❖Åpningstid på Elhubs supporttelefon i juli
❖Åpningstider Elhub-telefon 01.07.2021 – 31.07.2021: 09:00-14:00, mandag til fredag

❖I august vil vi gå tilbake til våre normale åpningstider, 09:00-15:30 mandag-fredag.

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres denne og kommende uke
❖01.07.2021 Porteføljeovertagelse fra Orkland Energi AS (7080004051874) til Kraftriket AS (7080005048422). Elhub kjører 

porteføljeovertagelsen og genererer BRS-NO-305.   

https://elhub.no/nyheter/apningstid-pa-elhubs-supporttelefon-i-juli/
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

❖ Det planlegges heller ikke for nedetid gjennom sommeren – første over sommeren er 22. august

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖30.06.2021 fra kl. 08:00-16:00 - Oppgradering til Elhub versjon R6.3.0

❖01.07.2021 fra kl. 12:00-16:00 - Sikkerhetsoppdatering

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/


Webinar om overgangen til 15 minutters 
tidsoppløsning i balanseavregningen

❖ Holdes onsdag 11. august, kl. 13:00 til 14:30

❖ Vi tar en gjennomgang av endringene som kommer 
med overgangen til 15 minutter balanseavregning

❖ Påmelding til webinaret finner dere på dok.elhub.no/min

❖Webinaret vil bli tatt opp og publisert

https://dok.elhub.no/min


Neste møte

❖Neste møte er 04.08.2021 kl. 12.30 

❖Vi oppretter en ny digital møteserie fra høsten. Ny tilkoblingsinformasjon finner dere her. 

GOD SOMMER

https://elhub.no/brukerfora/onsdagsmoter-med-bransjen/


Spørsmål og svar


