
Åpent statusmøte for Elhub brukere
01.09.2021



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 27/8 (D+5)

❖ SN01HAFSL1

❖MGA som ikke er godkjent for 25/8 (D+7)

❖ EQUINOR3

❖ FLESB1

❖MGA som ikke er godkjent for 28/8 (D+4)

❖ BINDAL1

❖ CLEMENS1

❖ HEV1 HALL

❖ RØROS1

❖MGA som ikke er godkjent for 26/8 (D+6)
❖ –



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering
❖Neste gebyrfakturering er 6. september

❖ Avviksoppgjør
❖ Neste avviksoppgjør er 15. september



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.

• Denne skal rettes i testmiljøet i kveld fra kl. 16:00

• Testcase ligger ute i Edielportalen for systemleverandører
• Pga. tiden vi har tapt i forbindelse med ovennevnte feil fokuserer vi på at systemleverandørene skal gjennomføre testcasene som 

verifiserer at bakoverkompatibiliteten er på plass - altså at både nettselskapsrollen og kraftleverandørrollen er i stand til å motta 
meldinger initiert av den andre parten.

• NB! Ref. sertifikatbyttet vi gjorde i Exatest2 på mandag: Korrekte public keys lastes opp på Elhub.no senere i dag



E-post om status fra nettselskapene angående overgangen til 15 minutters balanseavregning

❖ Elhub vil i løpet av denne uken sende ut en e-post til alle 
nettselskap til personene registrert som "Elhub måleverdi-
og beregningskontakt" i Edielportalen

❖ Elhub ønsker status på om alle målepunkt som skal 
rapportere 15 minutters verdier har målere som kan dette, 
eller vil få dette før krav om innsending



Aktuelle saker

❖Angrefrist
❖Når sluttbruker melder innflytting mindre enn 14 dager frem i tid, eller tilbake i tid, bør kraftleverandør (eller nettselskap) alltid gi 

sluttbruker mulighet til å frasi seg angreretten. De må informere sluttbruker om at dersom de ikke tegner en strømavtale kan nettselskapet 
stenge strømmen, som beskrevet i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent.

❖Vi har laget en oversikt over navneendringer i 
markedet

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/tidsfrister-for-markedsprosesser/#angrefrist
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/veiledere-til-markedsdokumentasjon/prosedyre-for-utflytting-hvor-ny-sluttbruker-ikke-er-kjent/
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/navneendringer-i-markedet/


Aktuelle saker

❖Forrige uke lanserte vi Elhub Supportportal der du kan 
melde inn og få oversikt over saker meldt til Elhub. Du får 
bruker til supportportalen ved å sende oss en e-post til 
post@elhub.no med:
❖Ditt fulle navn

❖E-postadresse

❖Mobiltelefonnummer

❖Navn på selskapet du jobber i

❖Det gjennomføres ingen strukturdataendringer kommende 
uke

https://elhub.no/nyheter/na-lanserer-vi-elhub-supportportal/
mailto:post@elhub.no
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 til søndag 05.09

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ 01.09.21 fra kl. 16:00-18:00 – Rette feil som hindrer nettselskap i å sende RejectStartOfSupply

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 08.09.2021 kl. 12.30 



Spørsmål og svar


