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Avklaringer vedrørende kompensasjonsordning 
for høye strømpriser

❖ Det er husholdningsforbruk som har fått en lovfestet rett til å motta støtte. For å effektivt formidle støtten, er 
husholdning vurdert å være de kundene som er registrert på sluttbrukergruppe/forbrukskode 35-husholdning. 

❖ Det er forbruket som er førende for hva slags sluttbrukergruppe kunden havner i. Dersom det likevel oppstår uenighet 
om kunden er husholdning eller ikke, skal boligtype i matrikkelen være førende. 

❖ Innsendte spørsmål: 
❖Ut fra det som sies om matrikkelen regner jeg med at et målepunkt skal ha sluttbrukergruppe 35 dersom det er en bolig eller fellesanlegg i 

tilknytning til bolig, uavhengig av hvilken kunde som står registrert (f.eks kommunen, boligsameiet eller andre foretak). Er det riktig forstått?

❖Hvordan skal netteiere håndtere tilfeller der en privatperson bestiller oppstart, selv om vi tror eller vet at det er næringsvirksomhet på 
stedet? Vi kan vel ikke akkurat nekte en privatperson å ta på seg ansvaret for strømmen, men i disse dager kan vi mistenke at det gjøres for å 
få kompensasjon. Vi kan heller ikke sette en annen sluttbrukergruppe enn 35 slik jeg ser det. Siden en privatperson ikke har næringskode 
har vi ikke grunnlag for å sette noe annet enn 35 (evt 36 dersom det er en fritidsbolig).

❖Vi har fått meldinger via våre bedriftskunder, at enkelte netteiere forteller kundene at de ikke har anledning til å få endret 
sluttbrukergruppe/forbrukskode på sitt anlegg. Disse netteierne har valgt å legge brønnøysundregistrenes næringskode til grunn for hvilken 
sluttbrukergruppe som blir registrert. Dette blir feil. Hentet fra Prop. 44 L (2021-2022): Kravet gjelder i tilknytning til reglene om beregning 
av kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi (KILE) ved strømavbrudd. For å kunne beregne KILE korrekt, må nettselskapene 
registrere sluttbrukerne med riktig sluttbrukergruppe Dette skal altså fortelle noe om hva forbruket går til. En enebolig/leilighet som blir 
registrert på et selskap, f.eks. et ENK med hjemmekontor, vil fortsatt være en bolig, og forbruket går derfor til husholdningsformål.

❖ Elhub vil innen den 6. dagen i etterfølgende måned sende data om månedlig forbruk pr målepunkt til RME slik at RME 
kan utføre tilsyn



Håndtering av nærings- og forbrukskoder i Elhub

❖Spørsmål om registrering av nærings- og forbrukskoder i forbindelse med kompensasjonsordningen for høye 
strømpriser
❖Sluttbrukeren kan finne næringskode for sine målepunkt i Elhub Min Side, men forbrukskode oppgis ikke på Elhub Min Side. Informasjon om 

Elhub Min Side finner du her. Vi minner om at det er nett- og kraftleverandørene som skal ta dialogen med sluttkundene hvilken forbruks-
og næringskode de har.  

❖Det er netteier som er ansvarlig for registrering og oppdatering av forbruks- og næringskoder som registreres på målepunkt i Elhub. 
Informasjon om prosessen for endring og registrering av nærings- og forbrukskode på et målepunkt i Elhub finner du her. 

❖Liste med forbrukskoder finner du her.  

❖Liste med næringskoder finner du her. 

https://elhub.no/nyheter/sporsmal-om-registrering-av-naerings-og-forbrukskoder-i-forbindelse-med-kompensasjonsordningen-for-hoye-strompriser/
https://elhub.no/om-elhub/elhub-for-sluttbruker/min-side/
https://dok.elhub.no/ediel/Prosess-for-endring-av-n%C3%A6ringskode-og-forbrukskode-p%C3%A5-et-m%C3%A5lepunkt.478218861.html
https://dok.elhub.no/ediel/Consumption-Code.478219076.html
https://dok.elhub.no/ediel/NACE-Division-Codes-(N%C3%A6ringskode).478219072.html


Driftsforstyrrelser og funksjonelle feil

❖ Driftsmeldinger https://elhub.no/driftsmeldinger/
❖ 23.12.2021 Måleverdikompletthet for gårsdagens bruksdøgn viser feilaktig 0%

❖ 17.12.2021 Elhub avviser enkelte gyldige måleverdier med E86 – verdier som fyller hull i volumserier

❖ Rettet med hotfix R7.2.2 til Produksjonsmiljøet onsdag 29. des

❖ Måleverdier ble avvist i perioden klokka 16 den 5/12/2021 til klokka 16 den 29/12/2021

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

❖ Nye feil registrert siden forrige møte

❖ Noen BRS-NO-312 og BRS-NO-332 stopper opp i Elhub

❖ Kun mulig å spørre på måleverdier for fulle døgn med BRS-NO-315

❖ Spørring på måleverdier som ikke er for komplette bruksdøgn vil returnere feil kode EH062 "No metering values exist for the meterin point for 
requested time period"

❖ Feil som er utbedret/avklart siden forrige møte

https://elhub.no/driftsmeldinger/
https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/


Presiseringer rundt sending av BRS-NO-315 og BRS-NO-317

❖ Link til presiseringene finnes i nyhetssak publisert 23. desember:

❖ For «BRS-NO-315 – Spørring måleverdier» har vi fra markedsdokumentasjonen at denne BRS’en «… skal kun 
brukes til ad hoc spørringer og ikke være en del av den daglige systemflyten.»

❖I forlengelsen av dette har vi noen begrensninger for bruken og omfanget av BRS-NO-315:

❖ Om man spør på måleverdier for maks periode (1 år med data) kan man sende inntil 10 stk BRS-NO-315 pr minutt

❖ Om man spør på medium periode (~45 bruksdøgn) kan man sende inntil 25 stk BRS-NO-315 pr minutt

❖ Om man spør på mindre perioder (inntil 10 bruksdøgn) kan man sende inntil 60 stk BRS-NO-315 pr minutt

❖ En hver aktør skal uansett varsle Elhub i forkant så fort de vet de kommer til å overstige dokumentasjonen som da sier 1 MPID og begrenset bruk

❖ Selv om en aktør får aksept av Elhub for større innsending av BRS-NO-315 skal man ikke sende av omfang i perioden 23:30 – 02:30 (gjelder hver dag)

❖ Elhub forbeholder seg retten til å stenge bruken av BRS-NO-315 for aktører/systemleverandører som overstiger våre maksgrenser

❖ For BRS-NO-317 – Oppdatering av antatt årsforbruk gjelder:
❖ Inntil 1000 stk pr minutt og maks 30 000 pr time

https://elhub.no/nyheter/oppdaterte-presiseringer-for-innsending-av-brs-no-315-sporring-maleverdier-og-brs-no-317-oppdatering-av-antatt-arsfobruk/
https://dok.elhub.no/ediel/BRS-NO-315---Sp%C3%B8rring-m%C3%A5leverdier.478218907.html


Grunnlag balanseavregninger – ikke godkjent

❖MGA som ikke er godkjent for 31/12 (D+5)
❖ BKKN2

❖ NNAS FOLLO

❖MGA som ikke er godkjent for 1/1 (D+4)
❖ DALANE1

❖ LYSEP1

❖MODALEN

❖ NNAS FOLLO

❖ SHELL1

❖ SN8



Gebyrfakturering og avviksoppgjør

❖Gebyrfakturering
❖ Fakturering av gebyrer for desember pågår nå

❖Forfall 20. januar

❖ Avviksoppgjør
❖ Nytt avviksoppgjør planlagt kjørt fredag 14. januar

❖ Vi gjør uttrekk for potensielt store avvik inneværende uke og distribuerer

❖ Vi forventer at både nett og kraft foretar kontrollsjekker på sin side

❖ PS:
❖ Ordinære kreditnotaer skal IKKE krysses mot ordinære fakturaer

❖ Obs på håndtering av fakturaer i og rundt helligdager



EI-884 – Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302

❖Mulighet for å endre avregningsform i BRS-NO-302 kommer i Elhub R8.0.0
❖ Endringen kommer til produksjonsmiljøet 13. februar 2022

❖ Endringen kommer til testmiljøet (Exatest2) 13. januar 2022

❖ Nyhetssak med bl.a. linker til testbeskrivelser ligger ute på elhub.no her: Testbeskrivelser tilhørende "EI-884 - Tillate endring av 
avregningsform i BRS-NO-302" er publisert - Elhub

❖ 1 testcase for nett – Innsending av BRS-NO-302 der avregningsform endres

❖ 1 testcase for kraft – Mottak av BRS-NO-302 der avregningsform endres (Edielportalen agerer nettselskap)

❖ Tilsvarende for systemleverandører (ett case for nett og ett case for kraft)

❖Testcasene startes i Edielportalen og vi publiseres der før 13. Januar

❖ Vi ønsker å bruke en pilotgruppe med aktører slik vi har gjort det med de siste endringene som gjennomfører testing på vegne av 
de andre aktørene med samme systemleverandør.

❖ Ved mulighet og interesse send e-post til post@elhub.no

❖ Vi regner med at aktører som har signert avtale om bruk av reelle data i Exatest2-miljøet har mulighet til å delta i pilotrunden

❖ Berørte systemleverandører forventes også å gjennomføre testing av funksjonaliteten

https://elhub.no/nyheter/testbeskrivelser-tilhorende-ei-884-tillate-endring-av-avregningsform-i-brs-no-302-er-publisert/
mailto:post@elhub.no


Aktuelle saker

❖Det gjennomføres ingen strukturdataendringer kommende uke

❖Filter for asymmetrisk oppgjør på innkommende måleverdier er nå i bruk. Vær obs på: 
❖Oppretting av målepunkter tilbake i tid: Hvis man sender inn måleverdier vil filteret aktiveres umiddelbart, og hvis man har tenkt å sende 

inn en lang serie tilbake i tid, vil dette stoppes iht. reglene beskrevet her: https://elhub.no/maleverdier-og-beregninger/oppklaringer-rundt-
innsending-av-asymmetriske-korreksjoner-til-elhub/

❖Purringer vil kunne oppstå selv om det ikke er mulig å sende inn måleverdier. Vi har p.t. ingen løsning for dette, men kan ma nuelt slette 
purringene. Hvis dere har purringer som skal slettes på timesavregnede målepunkter, send inn målepunkts-ID og hvilke bruksdøgn det 
gjelder til post@elhub.no / opprett sak

https://elhub.no/aktorer-og-markedsstruktur/opprette-endre-og-avslutte-aktorer/planlagte-strukturendringer/
https://elhub.no/maleverdier-og-beregninger/oppklaringer-rundt-innsending-av-asymmetriske-korreksjoner-til-elhub/
mailto:post@elhub.no


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

❖ Planlagt nedetid i Elhub testmiljø Exatest2 https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-testmiljo-for-
aktorgodkjenning/
❖ 13. januar 2022 – Utrulling av Elhub versjon R8.0.0 (driftsmelding med klokkeslett kommer)

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 12.01.2022 kl. 12.30



Spørsmål og svar


