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Status åpne Brukerforumsaker

o Saker under arbeid: https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-under-arbeid.92607489.html

o Saker i backlog: https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-i-backlog.92607490.html

o Saker som er lukket siden sist: https://dok.elhub.no/bf/Lukkede-forbedringssaker.92610397.html

https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-under-arbeid.92607489.html
https://dok.elhub.no/bf/Forbedringssaker-i-backlog.92607490.html
https://dok.elhub.no/bf/Lukkede-forbedringssaker.92610397.html




Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

o Søndag 20.02.2022 12:00 – 20:00 R8.0.0 & R8.0.1

o Søndag 27.02.2022 12:00 – 17:00 R8.0.2

o Søndag 03.04.2022 12:00 – 20:00 R8.1.0



Status Elhub



Nettariffer - Elhub er i dialog med DIGIN og nettselskaper om et samarbeid for 
å etablere første versjon av en felles løsning

o En felles løsning for distribusjon av tariffinformasjon er det beste for tjenesteleverandørene og 
antagelig det mest kostnadseffektive for nettselskapene samlet

o Den raskeste vei til en første versjon kan være å bygge videre på tekniske løsninger som noen 
nettselskaper allerede har etablert

o Verdien av en felles løsning er avhengig av at alle er med



Runde rundt bordet

o Tilbakemelding om operasjonell status og eventuelle utfordringer



EI-495 er det behov for å øke antall siffer for målernummer fra 10 til 12?

o Innspill fra netteier om det er et behov for å øke antall siffer for målernummer fra 10 til 12, eller om 
dette gjaldt gamle målere og problemet er løst?

o Det er kun mulig å registrere 10 siffer målernummer i Elhub, men det har tidligere vært identifisert 
målere med 12 siffer hos nettselskapene.

o Endringen vil innebære en endring i BIM og omfang/gevinst må eventuelt undersøkes nærmere.



Møtekalender våren 2022

Torsdag 31. mars 10:00 – 14:00 Nydalen Allé 33, Oslo + Teams

Torsdag 19. mai 10:00 – 15:00 Nydalen Allé 33, Oslo + Teams

Torsdag 16. juni 10:00 – 14:00 Teams



Eventuelt

o Standardisering av åpning av HAN-porten 
o Energi Norge presenterte "Veilederen for åpning av HAN porten på AMS målere" i Elhubs Bransjeråd tirsdag 

15.2. Bransjerådet gav sin tilslutning til å ferdigstille denne. 
o I veilederen står det at "Den foretrukne løsningen er at kunden logger seg inn på "Min side" hos nettselskapet 

for å åpne HAN-porten. Har ikke nettselskapet en fungerende Min side løsning, må nettselskapets kundesenter 
kontaktes." 
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