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Agenda

❖ Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Måleverdiinnsending, balanseavregning, avviksoppgjør

❖ Aktuelle saker

❖ Søknad om ny folkeregisterløsning fra 1. januar 2022

❖ 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
❖ Måleverdimeldinger som får feilmelding "Error processing message in Elhub. Please try again later".

❖ 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 2/11 (D+8)

❖ JBV3

❖ UVDAL1

❖ MGA som ikke er godkjent for 1/11 (D+9)

❖ JBV3

❖ NOTOD1

❖ MGA som ikke er godkjent for 3/11 (D+7)

❖ JBV3

❖ MGA som ikke er godkjent for 4/11 (D+6)

❖ JBV3

❖ MGA som ikke er godkjent for 5/11 (D+5)

❖ JBV3

❖ MGA som ikke er godkjent for 6/11 (D+4)

❖ JBV3

Ordinære MGA ferdigstilt for oktober fredag 5. november – vi har fortsatt et par subnett igjen

https://elhub.no/nyheter/grunnlag-balanseavregning-versjon-d5-for-oktober-2021-er-ferdigstilt/


Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖ Gebyrfakturering

❖ Fakturering for oktober gjennomført 8. november
❖ Forfall er 23. november

❖ Avviksoppgjør

❖ Neste avviksoppgjør er planlagt 16. november

❖ Vi gjør som vanlig uttrekk av potensielt store avvik og distribuerer til netteiere. Samtidig oppfordrer vi både netteiere og 
kraftleverandører til å gjøre tilsvarende sjekker på sin side



Aktuelle saker

❖Følgende strukturdataendringer gjennomføres kommende uke
❖15.11.2021 Endring av nettselskap og regulert kraftleverandør i STRANDA1 fra Stranda Energi AS Nett (7080005051026) til Tindra Nett AS 

(7080010008039).

❖Har dere registrert kontaktperson for "Gjennomfakturering" i Edielportalen?
❖Informasjon om planlagte strukturendringer sendes til de som er registrert som kontaktperson for "Gjennomfakturering" i Edielportalen, så 

registrer deg eller dine kollegaer som ønsker denne informasjonen

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/
https://ediel.no/Portal
https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/


Søknad om ny folkeregisterløsning fra 1. januar 2022

❖Fra 1. januar 2022 går Norge over til ny modernisert Folkeregisterløsning (Freg).

- Gammel løsning som brukes av aktører i dag vil ikke fungere fra nyåret.

❖ Alle aktører som vil ha tilgang til den nye løsningen, inkludert alle aktører som i dag har tilgang til gammel løsning, må søke om den 
nye løsningen innen utgangen av året.

❖ For å være sikker på at tilganger og avtaler er på plass til 1. januar 2022, har vi oppfordret aktører til å søke om tilgang til
folkeregisteret innen 1. november 2021.

❖ Skatteetaten har operert med 6 ukers behandlingstid for søknaden og det forventes at behandlingstid nå blir kortet ned mot nyåret.

❖ Viktig at alle Elhub kraftleverandører og nettselskap nå søker om tilgang til folkeregisteret innen 1. desember 2021.
-Nye kraftleverandører og nettselskaper i kraftmarkedet kan søke tilgang til Folkeregisteret så snart de har fått innvilget omsetningskonsesjon fra RME.

Status per 4. november, 99 Elhub aktører har fått godkjent søknad:

45 Kraftleverandører

54 Nettselskap

(dvs. at det fortsatt er rundt 100 aktører i Elhub som ikke har fått godkjent sin søknad (det søkes tilgang per organisasjonsnummer).

Se mer informasjon om søknadsprosess på våre Elhub sider her:
https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/datavask/veileder-om-soknad-til-folkeregisteret-for-kraftleverandorerer-og-nettselskap/#1632217777172-f86e0015-2f6b

Ta kontakt med Elhub om dere trenger mer informasjon.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felhub.no%2Fdatakvalitet-i-elhub%2Fdatavask%2Fveileder-om-soknad-til-folkeregisteret-for-kraftleverandorerer-og-nettselskap%2F%231632217777172-f86e0015-2f6b&data=04%7C01%7COla.Garmann%40Statnett.no%7Cf8dc7623bbc94d5766d508d9a43067dd%7Ca8d61462f25244b2bf6ad7231960c041%7C0%7C0%7C637721350064593591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MC7PrI0X3PwkfruTnMRdbvo18vydSODuX5iBhXRMuJY%3D&reserved=0


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 14. november

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest 2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ Torsdag 18. November (tidspunkter kommer i driftsmelding) – Patching

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 17.11.2021 kl. 12.30



Spørsmål og svar


