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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/

❖ 26.09.2021 Problemer med kjøring av D+2 – D+4 og D+5

❖ Kjente funksjonelle feil https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/

❖ Nye feil registrert siden forrige møte
❖ PLAT-3078 Problemer med opplastning av Elhub Edielstandard 1.13.0 på dok.elhub.no. I dokumentasjonen vil man kunne finne «Ukjent makro: 

«multiexcerpt». Enkelte sider vil være delvis utilgjengelige. Dato for feilretting ikke satt.  

❖ 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 23/9 (D+6)

❖ CLEMENS2

❖ VTELE2

❖ MGA som ikke er godkjent for 19/9 (D+10)

❖ NOTOD1

❖ MGA som ikke er godkjent for 21/9 (D+8)

❖ NOTOD1

❖ TINFO4

❖ MGA som ikke er godkjent for 24/9 (D+5)

❖ FUSA1

❖ SOGNE1

❖ VTELE2

❖ MGA som ikke er godkjent for 25/9 (D+4)

❖ LYSEP1

❖ NOTOD1

❖ SOGNE1

❖ VADHEIM1

❖ VTELE2



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering

❖ Fakturering for september planlagt gjennomført 5. oktober

❖ Avviksoppgjør

❖ Neste kjøring planlagt 15. oktober

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/brukeravtale-og-gebyrmodell/fakturering/planlagte-kjoringer-for-avviksoppgjoret/


Aktuelle saker

❖Alle kraftleverandører og nettselskap bør søke tilgang til folkeregisteret innen 1. november 2021
❖Fra 1. januar 2022 går Norge over til ny modernisert folkeregisterløsning (Freg).

❖Elhub / Systemstøtte for Ediel er segmentansvarlig for kraftbransjen mot folkeregisteret, og på denne siden er det informasjon om hvordan 
kraftleverandører og nettselskaper skal søke tilgang til folkeregisteret. Alle kraftleverandører og nettselskap som vil 
benytte folkeregisteret må søke om ny tilgang innen utgangen av året. For å være sikker på at tilganger og avtaler er på plass til 1. januar 
2022, oppfordres aktører til å søke om tilgang til folkeregisteret innen 1. november 2021.

❖Virksomheter som har tilgang til folkeregisteret i dag, men ikke søker ny tilgang vil miste sin tilgang fra 1. januar 2022.

❖Følg denne veilederen for informasjon om hvordan dere søker tilgang til folkeregisteret.

❖Avregningskonferansen 2021 
❖Statnett inviterer til Avregningskonferanse i Molde 18.-19. november 2021. Konferansen har et innholdsrikt program og vil blant annet 

adressere:
❖Elektrifisering og det grønne skiftet

❖ Innføring av 15 min avregningsperiode

❖Økt behov for fleksibilitet

❖ Innføring av effektbaserte tariffer

❖Digital sikkerhet

❖Se program og detaljer her, programmet vil bli oppdatert fortløpende. Meld deg på innen påmeldingsfristen 1. oktober!

https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/datavask/veileder-om-soknad-til-folkeregisteret-for-kraftleverandorerer-og-nettselskap/
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/datavask/veileder-om-soknad-til-folkeregisteret-for-kraftleverandorerer-og-nettselskap/
https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIM_0nNY40EK5QKTMc96MWqssahPuKUnIhoWmL8ktIT6Kw-aIwBYLu-SxP1jESaMP9Dn9X3c/AEAKgIPdybVdWEv9wZtM1s6BSQUoEVO5P_gkuVyXmik1EBiIfR9o6MmH73bJeKeJclpfbFxLXgf0/no
https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBCoFdErv4FXh5sxE-NQGFPdWg8tP-BLQ_G4FnZtji2_M9pA3EgIGvoc4RqLJbeQH4EwB5fQ&ln=no


Aktuelle saker

❖Denne uken gjennomføres følgende strukturdataendringer med endringsdato 01.10.2021:
❖Porteføljeovertagelse fra Fusa Kraftlag SA KRAFT (GLN: 7080003137128) til Strøyma AS (GLN: 7080004204003)

❖Porteføljeovertagelse fra VOKKS KRAFT AS (7080005046411) til VOKKS KRAFT (7080010007728)

❖Porteføljeovertagelse fra Tussa-24 AS (7080005051200) til Wattn AS (7080010007100)

❖Porteføljeovertagelse fra Tafjord Marked AS (7080005051125) til Wattn AS (7080010007100)

❖Porteføljeovertagelse fra SFE Kraft AS (7080005048460) til Wattn AS (7080010007100)

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
❖ Hotfix R7.0.1 levert til produksjonsmiljøet i går – feilrettinger

❖ R7.1.0 er skjøvet fra 03.10.2021 til 17.10.2021 – service release med interne forbedringer

❖ Nedetid førstkommende søndag 12:00 – 17:00 – driftsmelding kommer

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ Hotfix R7.0.1 i morgen, 30.09.2021 - nedetid fra 08:00 - ca. 13:00

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 06.10.2021 kl. 12.30 



Spørsmål og svar


