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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/

❖ 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 13/8 (D+5)

❖ RØROS1

❖ VTELE2

❖ TYSNES1

❖ LYSEN1

❖MGA som ikke er godkjent for 18/8 (D+7)

❖ RØROS1

❖MGA som ikke er godkjent for 14/8 (D+11)

❖ RØROS1

❖ SODVIN1

❖MGA som ikke er godkjent for 17/8 (D+8)

❖ RØROS1

❖MGA som ikke er godkjent for 19/8 (D+6)

❖ RØROS1

❖ VTELE2



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering
❖Neste gebyrfakturering er 6. september

❖ Avviksoppgjør
❖ Neste avviksoppgjør er 15. september



Kvotepliktig forbruk (QOC) for andre kvartal 2021

❖ Endelig beregning av kvotepliktig forbruk for andre kvartal 2021 ble kjørt onsdag 19. august

❖ Dette innebærer at Elsertifikatforbruket for perioden 01.01.2020 til og med 30.06.2021 er oppdatert og sendt til NECS

❖ Beregningen var egentlig planlagt for mandag 23. august, men ble utført tidligere etter oppfordring fra NVE

❖ Data som eventuelt ennå ikke hadde blitt endret vil være med i beregningen som utføres i november 2021. Dette gjelder for 
hele 2020 og 2021 frem til nå



Exatest2 – Nytt sertifikat i Elhub

• Elhubs eksisterende sertifikat i testmiljøene går ut 31.08.2021 slik at vi må bytte ut dette
• Endringen vil i utgangspunktet ikke kreve noen endringer for aktørene når det gjelder innsending av meldinger, men dersom dere benytter 

public-delen av sertifikatet vårt for å validere at meldinger fra Elhub faktisk kommer fra Elhub må dere legge inn den nye sertifikatfilen på 
deres side.

• De nye sertifikatfilene er lagt ut under overskriften "Testmiljøet - Elhub public keys" her: Sikkerhet og sertifikater - Elhub

• Se også nyhetssak her for info: Elhub bytter ut sertifikater i testmiljøet (Exatest2) - Elhub

• Sertifikatene vil bli byttet i Exatest2-miljøet mandag 30.08.2021. Det vil derfor bli en nedetid i miljøet mellom kl 09:30-
14:00

• Elhub har ingen forutsetninger for å kunne bistå aktørene med implementering av sertifikatfilene eller om det er behov 
for å legge dem inn, så dette må dere i så tilfelle ta opp med systemleverandøren, IT-avdeling deres eller lignende

PS: Endringen i sertifikatene gjelder altså kun i testmiljøet og ikke i produksjonsmiljøet.

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/sikkerhet-og-sertifikater/
https://elhub.no/nyheter/elhub-bytter-ut-sertifikater-i-testmiljoet-exatest2/


Innføring av forbedret prosess for innflytting i 
inaktivt målepunkt

• Elhub versjon R7.0.0 der endringene i prosessen rundt innflytting i inaktive målepunkter fra kraftleverandør rulles 
ut i Exatest2-miljøet torsdag 19.08.2021 og produksjonsmiljøet 12.09.2021
• Vi har en feil på vår side som gjør at nettselskap får feilmelding når de forsøker å avvise innflyttingen i inaktivt målepunkt. Det jobbes 

med å løse denne feilen så fort som mulig.

• Testaktivitetene i forbindelse med dette involverer i utgangspunktet kun systemleverandører (for nettselskap og 
kraftleverandører)
• På grunn av noen utfordringer i utviklingsløpet i Edielportalen som muliggjør testing av den nye funksjonaliteten har det drøyd litt 

med å få testcasene klare til bruk. Vi regner med at disse skal være mulig å kjøre for systemleverandørene på mandag.

• Vi må nok derfor påregne å bruke noen dager etter opprinnelig tidsfrist 31.08.21 for å komme gjennom testløpet i Ediel.

• Hele innføringsplanen ligger her: Innføring av forbedret prosess for innflytting i inaktivt målepunkt - Elhub

https://elhub.no/nyheter/innforing-av-forbedret-prosess-for-innflytting-i-inaktivt-malepunkt/


Elhub Supportportal

❖Vi har i dag lansert Elhub Supportportal
❖Her kan du melde inn dine saker til oss

❖Du får også en god oversikt over alle saker du har 
meldt inn

❖Skaff deg en bruker og ta den i bruk i dag!
❖Send oss en e-post til post@elhub.no med:

❖Ditt fulle navn

❖E-postadresse

❖Mobiltelefonnummer

❖Navn på selskapet du jobber i

❖Brukerveiledning finner du på elhub.no

https://elhub.no/nyheter/na-lanserer-vi-elhub-supportportal/
mailto:post@elhub.no
https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/brukerveiledning-til-elhub-supportportal/


Aktuelle saker

❖Webinaret Nasjonal standard for utveksling av tariffer og prissignaler for nettleie som ble holdt 23.8.2021 er publisert 
her. I webinaret går vi gjennom de de viktigste funnene i rapporten «Nasjonal standard for utveksling av tariffer og 
prissignaler for nettleie» som kan lastes ned her.   

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖1.9.2021 Porteføljeovertagelse fra Flesberg Elektrisitetsverk AS (7080005055147) til Kraftriket AS (7080005048422). Elhub kjører

porteføljeovertagelsen og genererer BRS-NO-305. Elhub planlegger å kjøre porteføljeovertagelsen fredag 27.08.21, og meldinger blir 
generert ut til netteiere denne datoen med endringsdato 01.09.21.

❖1.9.2021 Porteføljeovertagelse fra Sognekraft AS (7080005051781) til Wattn AS (7080010007100). Elhub kjører porteføljeovertagelsen og 
genererer BRS-NO-305. Elhub planlegger å kjøre porteføljeovertagelsen mandag 30.08.21, og meldinger blir generert ut til netteiere denne 
datoen med endringsdato 01.09.21.

https://elhub.no/kurs-og-opplaering/webinar/gjennomforte-webinar/webinar-nasjonal-standard-for-utveksling-av-tariffer-og-prissignaler-for-nettleie/
https://elhub.no/documents/2021/08/nasjonal-standard-for-utveksling-av-tariffer-og-prissignaler-for-nettleie.pdf
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
❖ 22.08 - Det ble ingen nedetid forrige søndag

❖ Ingen planlagt nedetid til søndag (29.08)

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ 30.08.21 fra kl. 09:30-14:00 – Bytting av sertifikater

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 01.09.2021 kl. 12.30 



Spørsmål og svar


