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Dataunderlaget for statistikken i denne rapporten er hentet fra Elhub. Dataunderlaget viser tilstand i Elhub per 1. juni 2021. 

 

Elhub skal være den autoritative kilden til data i kraftmarkedet. Nettselskap er ansvarlig for kvalitet 

og vedlikehold av all informasjon relatert til målepunktet. Mer informasjon om grunndata 

nettselskap er ansvarlige for: Ansvar for vedlikehold av grunndata.  

RAPPORTENS HENSIKT 
Hensikten med rapporten er å sikre høy datakvalitet på målepunktsinformasjon i det norske 

markedet. Rapporten viser datakvalitet på målepunktsinformasjon i Elhub per netteier, og er et 

verktøy for å jobbe med å forbedre datakvaliteten. Rapporten viser %-andel av målepunktene til 

netteier som har korrekt format. Merk at Elhub kun sjekker at formatet på innholdet er korrekt og 

ikke kvalitetssikrer innholdet. 

Anleggsadresser i Elhub er viktig for bruken av BRS-NO-611, og det er derfor det er viktig å fokusere 

på at disse feltene (gatenavn, husnummer, postnummer og poststed) er korrekte. Formatkrav for 

anleggsadresse er publisert på våre nettsider Anleggsadresse - krav til format og innhold. 

Anleggsadresse i Elhub skal i normaltilfeller være en gyldig adresse i Matrikkelen eller Postens 

adresseregister.  

FORKLARING TIL RAPPORTENS INNHOLD  

ANLEGGSADRESSE 
Gatenavn: Er fylt inn og er skrevet med store og små bokstaver, slik det gjøres i Matrikkelen/Posten. 

Merk at manglende gatenavn ikke nødvendigvis er en feil da det finnes adresser i Norge som ikke har 

gatenavn samt at det erfaringsvis tar tid å oppdatere Matrikkelen med riktig gatenavn. Se oversikt på 

våre nettsider over hvilke typer anlegg som er identifisert som anlegg som ikke har en gyldig adresse. 

Dersom gateadresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde skal adressen være ''tom'' eller 

skal netteier inkludere ''det beste de har''. 

Husnummer: Skal starte med heltall, men ikke null og kan etterfølges av én bokstav uten 

mellomrom. Store bokstaver skal benyttes. 

Postnummer: Postnummer skal være fire tall og være et gyldig postnummer i postens register.  

Poststed: Poststed med store bokstaver.  

Estimert årsforbruk 
Prosentverdien viser komplettheten på estimert årsforbruk på aktive forbruks- og 

kombinasjonsmålepunkt.   

Andel av aktive forbruks- og kombinasjonsmålepunkt der antatt årsforbruk er oppgitt: viser andel 
av alle aktive forbruks- og kombinasjonsmålepunkt der det er oppgitt en verdi for estimert 
årsforbruk.  
 

Forbruksmålepunkt med feilregistrert type produksjon 
Antall forbruksmålepunkter som er registrert feil med type produksjon (subtype produksjon) i 

Elhub, som for eksempel. B16 Solar B20 Other Z05 Wind. 

 

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/datakvalitetskrav/ansvar-for-vedlikehold-av-grunndata/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/anleggsadresse-krav-til-format-og-innhold/

