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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 22.05.2022 12:00 – 20:00 Patching

o Søndag 29.05.2022 12:00 – 20:00 Patching

o Søndag 05.06.2022 12:00 – 20:00 Placeholder

o Søndag 12.06.2022 12:00 – 21:00 R9.0.0



Status Elhub



Utfordringer med dagens gjennomfaktureringsløsning

Forskrift om måling, avregning, fakturering av 
nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets 
nøytralitet mv. 

§ 7-4a.Gjennomfakturering for forbrukere (første ledd)

o Nettselskap som tilbyr felles fakturering for 
forbrukere, skal tilby gjennomfakturering til alle 
kraftleverandører som ønsker det. Nettselskap kan 
ved tilbud av gjennomfakturering for forbrukere ikke 
kreve gjennomfakturering av øvrige kunder.

Spørsmål til Brukerforum

o Hvilke utfordringer opplever dere aktører med 
dagens gjennomfaktureringsordning?

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_7#%C2%A77-4a


Runde rundt bordet

o Tilbakemelding om operasjonell status og eventuelle utfordringer



Datakvalitet knyttet til statistikk og analyseformål

"Figuren over viser solkraftkapasiteten i Norge fordelt på fylker per 2021. I denne figuren mangler om lag 10 MW som ikke 
registrert geografisk i Elhub, og dermed ikke er fordelt på fylker."

Ønske om bruk av Elhubs data til analyse er sterkt økende. Dataelementer brukt i avregning og 
markedsprosesser har (kvalitets)støtte i avregningsforskriften. I tillegg til dataelementer nødvendig for 
avregning og markedsprosesser, har Elhub lagt inn geografiske beskrivende dataelementer til bruk for 
analyse og rapportering til andre enn avregningsaktører som nettselskaper, BRP, eSett og 
kraftleverandører. 
F.eks. matrikkel og XY-koordinater har ikke (kvalitets)krav via en forskrift.

For å øke kvaliteten er en løsning å pålegge nettselskapene å oppdatere og kvalitetskontrollere 
dataelementene via en forskrift (eks. plusskundeforskrift). 
En annen mulighet er å informere bransjen om at Elhub vil igangsette et datakvalitetsprogram for å 
møte økt analysebehov og kvalitetskrav, og ber nettselskapene involvere seg. 

Vi har hentet 3 (av mange) eksempler på utfordringer i analysearbeid hos SSB og NVE/RME.

"Når det gjelder adresser og koordinater, er kvaliteten noe variabel. I hovedsak består feil i manglende 
eller ugyldige adresser (eksempelvis om lag 250 000 adresser som må endre skrivemåte) og manglende 
og ugyldige koordinater. I hovedsak kan feil i adresser og koordinater avdekkes. En systemintegrasjon 
mellom Elhub og Matrikkelen vil antagelig kunne rette opp på de fleste problemer med adresser og 
koordinater."

Notater 2020/25 - SSB
Vurdering av kvalitet
Pilot Elhub
PUBLISERT:
1. juli 2020

Solcelleinstallasjon (kW) Kilde : NVE/RME/Elhub

Publisert 06.04.2022 - NVE
Kapasiteten på solkraftproduksjonen økte jevnt i 2021



RME jobber med endringer i reguleringene av DSO



Geografisk plassering av MP.  Bruk
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Spørsmål til Brukerforum

o En tilbakemelding fra Brukerforum på at Elhub ønsker å intensivere datakvalitetsarbeidet knyttet til 
nevnte informasjonselementer?

o Hvordan stiller nettselskapene seg til å bruke ressurser på datakvalitet uten at dette er eksplisitt 
forskriftsfestet?

o Hva er viktigst; Matrikkelen, XY-koordinater eller begge?

o Status på arbeidet med felles standard på bruk av NACE/forbrukskoder

o Andre innspill.



EI-840 Funksjonalitet som støtter innsyn i og sletting av forespørsler 
i BRS-NO-601

o Vi planlegger å legge til kategorien GAP_PERSONALDATA i https://dok.elhub.no/ediel/Grid-Access-
Provider-request-category.706317301.html

o Dette vil gi kraftleverandør mulighet å tagge forespørsler som inneholder persondata. Nettselskap kan 
da vurdere hvordan de ønsker å håndtere disse meldingene videre.

o Vi tar sikte på to releaser i løpet av høsten. Foreløpige tentative datoer er 11. september og 4. 
desember. Foretrekker Brukerforum denne endringen levert i den ene eller den andre releasen?

https://dok.elhub.no/ediel/Grid-Access-Provider-request-category.706317301.html


Transport Layer Security - TLS

o Anbefalt av datatilsynet og NSM om sikker kommunikasjon i Epost-utveksling

o Innføre TLS-filter på post@elhub.no

o Har dere TLS-filter hos dere?

o Ønsker noen av dere å teste dette med oss?

o Testperiode – juni

o Planlegger å implementere dette i august

mailto:post@elhub.no


Ny modernisert Folkeregisterløsning (FREG)

o Kraftaktører i Elhub som i dag bruker folkeregisteret til å hente ut sluttbrukeropplysninger, må innen 1 
oktober ha fått på plass en teknisk løsning tilpasset FREG for å fortsatt ha mulighet til å hente ut opplysninger.

o Elhub er segmentansvarlig for kraftbransjen og jobber med Skattetaten for å få aktører til å søke om tilgang 
og ta i bruk det moderniserte folkeregisteret. Se mer info her Veileder til folkeregister FREG

o Elhub aktører status: ca 150 aktører har søkt om FREG tilgang, 58 aktører har delegert sin tilgang, 38 aktører 
har gjort søk i nye FREG. 

o Skattetaten har sendt ut invitasjon til brukerundersøkelse og digitale spørsmål og svar- møter om 
modernisert folkeregister. Elhub oppfordrer aktører til å svare på undersøkelsen og bli med på digitale møter. 

o Svarfrist undersøkelse 24. mai. 
Svar på undersøkelsen her
Meld deg på her! Dato Tid Tema

Torsdag 19. mai Kl. 14:00-
15:00

• Tjenester i modernisert folkeregister
• Delegering i Altinn

Tirsdag 31. mai Kl. 10:00-
11:00

• Hente folkeregisteropplysninger gjennom API
• Bruk av Maskinporten

Torsdag 09. juni Kl. 14:00-
15:00

• Bruk av direkte oppslag på Skatteetatens nettsider

Torsdag 16. juni Kl. 14:00-
15:00

• Åpen agenda

https://statnett.sharepoint.com/sites/Elhubfelles/Mrk/Bransje/Forum/Elhub%20brukerforum/20220519%20BF%2022%2004/BF22-04%20220519%20Elhub%20Brukerforum.pptx
https://statnett.sharepoint.com/sites/Elhubfelles/Mrk/Bransje/Forum/Elhub%20brukerforum/20220519%20BF%2022%2004/BF22-04%20220519%20Elhub%20Brukerforum.pptx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tdOwyTXACEyBNnYK6MKGACgpdnicLilKnHyhy-SgDppUNjU4Q0xSUDZLWDIwRFpYM0gzWUs2S1JNRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tdOwyTXACEyBNnYK6MKGACgpdnicLilKnHyhy-SgDppUMzYxWVlXNTZMTUxMNVhCQlZVRDUwSlpYRS4u


Møtekalender 2022

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

Torsdag 16. juni 10:00 – 14:00 Teams

Torsdag 1. september 10:00 – 14:00 Teams

Torsdag 29. september 10:00 – 15:00 Nydalen Allé 33, Oslo + Teams

Torsdag 17. november 10:00 – 15:00 Nydalen Allé 33, Oslo + Teams



Eventuelt

o Re-planlegging av 15-min prosjektet

o Hensikten med overgangen til 15 minutters tidsoppløsning i Elhub er å gi grunnlag til 15 minutters intradag 
og ubalansepriser.

o På bakgrunn av utsettelsen til mFRR prosjektet vil Elhub endre tidsplanen til hele 15 minutter prosjekt. Dette fordi 
at Elhub ikke ser det som hensiktsmessig å forsere 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen lenge før 15 minutters 
priser vil være tilgjengelig.

o Nye datoer er ikke bekreftet enda, men vi ser for oss å starte med testing for systemleverandørene og aktørene for Fase 1 i 
slutten av 2022 eller starten av 2023.

o 22. mai 2023 vil eSett fortsatt gå over til kvartersoppløsning på balanseavregningen. Enten ved å motta kvartersverdier eller 
dele timesverdiene på fire.

o Les mer utsettelsen av mFRR her:
• https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/automatisert-nordisk-aktiveringsmarked-for-

tertiarreserver-mfrr-innfores-i-lopet-av-okt.-nov.-2023/

• https://nordicbalancingmodel.net/new-go-live-date-for-nordic-mfrr-eam-in-october-mid-november-2023/

dok.elhub.no/15min/

https://elhub.no/nyheter/re-planlegging-av-15-min-prosjektet/
https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nyhetsarkiv/automatisert-nordisk-aktiveringsmarked-for-tertiarreserver-mfrr-innfores-i-lopet-av-okt.-nov.-2023/
https://nordicbalancingmodel.net/new-go-live-date-for-nordic-mfrr-eam-in-october-mid-november-2023/
http://dok.elhub.no/15min/
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