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Til Forsyningstilsynet  

Ledelsesberetning i henhold til § 3 stk. 2 nr. 3 i bekendtgørelse 1048 af 28. maj 2021 om 
netvirksomheders reguleringsregnskab 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 
Dinel A/S’ formål er at udøve netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet kan 
efter bestyrelsens beslutning udøve anden virksomhed i overensstemmelse med elforsyningsloven. 
 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 
Den grønne omstilling af vores samfund er båret af decentral produktion af vedvarende energi, samt 
elektrificering af transport- og varmesektoren. Det stiller meget store krav til elnettet, der skal håndtere 
et væsentligt større og mere fleksibelt forbrug, uden at det går ud over den høje leveringssikkerhed og 
de lave tariffer.  
 
De danske elnetselskaber sætter stort set hvert år nye standarder for oppetid. Ikke mange steder i ver-
den, om nogen, har man strøm i kontakten på et niveau svarende til, hvad man kan forvente i Danmark 
og Østjylland. Leveringssikkerheden er konstant i fokus hos os, og med de udfordringer elnettet står 
med i forhold til den grønne omstilling, bliver det ikke mindre vigtigt.  
 
En af de store opgaver er at sikre, at elnettet er stærkt og robust nok til at håndtere den nye virkelighed 
med flere VE-anlæg, flere elbiler og flere varmepumper, samtidig med at vi opererer i et af landets stær-
keste vækstområder med befolkningstilvækst, nye erhvervsområder, virksomheder der vækster og store 
anlægsarbejder.  
 
Vi forventer nemlig, at der i 2030 skal transporteres halvanden til to gange så meget strøm i elnettet, 
som der bliver i dag. Det kræver betydelige investeringer, dels i udvidelser og forstærkninger, dels i for-
nyelser og modernisering, i de dele af elnettet, der nærmer sig grænsen for den tekniske levealder.  
 
Enhver beslutning om – og gennemførelse af – investeringer skal naturligvis gøres på den smarteste og 
mest intelligente måde. Til at håndtere det arbejder vi med asset management, som det ledelsesværktøj 
der hjælper os til at prioritere, hvordan vi ’henter mest leveringssikkerhed og kapacitet pr. investeret 
krone’.  
 
Elektrificering af samfundet er blevet et stadig større element i Dinels strategiske planlægning, og den 
udfordring håndteres specifikt i udarbejdelsen af de netudbygningsplaner, der løbende skal understøtte 
den grønne omstilling.  
 
I Dinel har vi planer for såvel nyinvesteringer som reinvesteringer. Reinvesteringer er fornyelser og sa-
neringer af eksisterende anlæg, mens nyinvesteringer er udvidelser og forstærkninger, eksempelvis når 
der i forsyningsområdet skal opføres større varmepumpeanlæg, VE-anlæg eller nye bolig- og erhvervs-
områder. Vores planer for reinvesteringer og ny- investeringer ajourføres løbende, og i de sammen-
hænge er et løbende samarbejde med de respektive kommuner, virksomheder, private og developere 
uvurderligt.  
 
I 2021 har vi investeret for mere end 98,3 mio. kr. nogenlunde ligeligt fordelt på reinvesteringer og 
nyinvesteringer. 
 

Året der gik  
Der har været høj aktivitet indenfor byggeriet og i områdets virksomheder. I løbet af 2021 har Dinel 
modtaget tilmeldinger af 1776 nye forbrugere mod budgetteret 1600 nye tilmeldinger. Derudover har 
virksomheder og varmeværker i løbet af 2021 tilkøbt udvidelser på ca. 24.420 Ampere mod et budget 
på ca. 13.310 Ampere.  
 
Områdets samlede forbrug i 2021 har været ca. 1.014 GWh mod et budget på 955 GWh. Stigningen kan 
primært henføres til merforbrug i sommerhuse som følge af en hård frostperiode i februar, et par større 
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produktionsudvidelser i virksomheder samt en større varmeproduktion på varmeværker, der har elektri-
ficeret varmeproduktionen.  
 
Blandt de 10 største elforbrugere i forsyningsområdet er der tre varmeværker, et biogasanlæg og to 
datacentre. 
 

Kapacitetsudfordringer  
Der ligger et stort ansvar forbundet med at sikre, at nettets kapacitet udnyttes mest muligt, før der in-
vesteres, så vi undgår overinvestering. Derfor er det en meget vigtig opgave at få forbrugerne motive-
ret til at medvirke til at få udjævnet forbruget hen over døgnet.  
 
De dele af nettet, der blev bygget for flere årtier siden efter andre dimensioneringskriterier, end vi har i 
dag, vil blive udfordret først af det stigende elforbrug. I første omgang handler det om ældre villaområ-
der generelt og særligt ældre villaområder, hvor der ikke er fjernvarme. I takt med at boligmassen i disse 
områder bliver renoveret, oliefyr udskiftes med varmepumper, og der etableres ladestandere, sættes 
den nuværende kapacitet under pres.  
 
Dinel er naturligvis ikke alene om at have de udfordringer, og derfor samarbejder Danmarks netselsk-
aber og lovgivende myndigheder om udvikling af et marked for fleksibilitet i forbrug og produktion. En 
fleksibilitet, der kan medvirke til at udjævne belastningen i nettet. Netselskaberne stiller sig derfor til 
rådighed for kommercielle udviklere, der kunne være interesseret i fleksibilitet som et nyt forretnings-
område. Der mangler dog stadig lovgivning på området.  
 
Der kommer til stadighed flere VE-produktionsanlæg i vores område, og Dinel har en forpligtelse til at 
tilslutte anlæggene til nettet. I årets løb er der kommet et betydeligt antal konkrete henvendelser om 
nettilslutning af store solcelleparker, og flere er på vej i 2022. Lige nu er der dog politisk usikkerhed om, 
hvem der skal afholde omkostningerne for tilslutningen til elnettet. Usikkerheden drejer sig om, hvorvidt 
netselskaberne skal betale i første omgang og senere kompenseres, eller omkostninger skal betales af 
VE-udvikleren. Både VE-udviklere og netselskaberne håber derfor, at de nødvendige politiske beslutnin-
ger kan træffes hurtigst muligt. 
 

Genetablering af forsyningen  
Indimellem rammes nettet også af større afbrydelser, der kan påvirke et stort antal forbrugere. En så-
dan afbrydelse skete i begyndelsen af februar 2021, hvor en kortslutning i 60 kV nettet forårsagede en 
eksplosion på en transformerstation i Hasselager/Tranbjerg. Det betød, at omkring 10.000 kunder var 
uden strøm. Det var en hændelse, der er ganske usædvanlig, men på trods af det fik vi genetableret for-
syningen, så de allersidste kunder var tilbage på nettet efter mindre end tre timer. At det kunne lade sig 
gøre så hurtigt skyldtes en dygtig indsats fra vores medarbejdere, men også de fordele der opnås ved 
nettets strukturelle opbygning, hvor der kan forsynes ind i et område fra to sider – en såkaldt ringforbin-
delse.  
 
Et andet eksempel på fordelene ved et elnet med ringforbindelser kan ses ved en anden større afbry-
delse i september 2021, der ramte ca. 37.000 kunder i den sydlige del af Aarhus en lørdag i september. 
Her skyldtes afbrydelsen en fejl i det overliggende transmissionsnet. Men vi fik med de nødvendige om-
koblinger i nettet forsyningen tilbage til de fleste kunder efter 11 minutter og de sidste kunder på under 
2 timer. 
 

Årets resultat  
I henhold til årsregnskabet udgør årets resultat 54.627 t.kr., hvorefter egenkapitalen udgør 1.478.763 
t.kr. pr. 31. december 2021 og balancesummen 1.648.312 t.kr. 
 
Der var forventet en omsætning på niveauet 168 mio. kr., og den er realiseret med 196 mio. kr. Områ-
deforbruget og tilslutningsbidragene har været langt højere end forventet. Det blev derfor besluttet at 
give en rabat på tariffen i november og december. I løbet af efteråret er der dog forskellige faktorer, der 
har medført at indtægtsrammen er forhøjet kraftigt- mest væsentligt er øgede omkostninger til nettab 
samt underkendelse af forsyningstilsynets benchmarkkrav fra 2019. Da disse faktorer blev kendt, var 
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det grundet varslingsregler for sent at tilbagerulle rabatten på tariffen og Dinel har derfor en større un-
derdækning 31. december 2021. Det er besluttet, at denne underdækning skal opkræves på et senere 
tidspunkt, og den indregnes derfor som regnskabsmæssig omsætning i 2021.  
 
Det er primært stigningen i indtægtsrammen som medfører, at EBIT realiseres med 47 mio. kr. mod en 
forventning på 33 mio. kr. 
 
Omkostninger til realisering af energibesparelser udgør 316 t.kr. Disse omkostninger holdes ude af 
årets benchmark. 

Finansielle risici  
Dinel A/S har en portefølje af værdipapirer. Dinel har en bestyrelsesgodkendt politik, hvor risikoen skal 
være lav til moderat for værdipapirer i porteføljepleje. Eksterne parter monitorerer og rapporterer lø-
bende til direktionen om, hvorvidt porteføljeforvalterne overholder risikomandaterne for værdipapirer i 
porteføljepleje. 
 

Forventet udvikling  
Dinel har besluttet at efteropkræve tidligere hensat underdækning i 2022 inden for indtægtsrammen. 
Omsætningen forventes at være på niveauet 180 mio. kr., mens EBIT er på niveauet 33 mio. kr. inklu-
sive eventuel indregning af underdækningen. Omsætningen og resultatet kan blive påvirket af afgørelser 
og udmeldinger fra Forsyningstilsynet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Reguleringsregnskabet for Dinel A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning 
og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør heraf, herunder bekendtgørelse nr. 1127 af 1. juni 2021 
om indtægtsrammer for netvirksomheder, bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 om netvirksomhe-
ders reguleringsregnskaber. 

Reguleringsregnskabet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning 
til netvirksomheders aflæggelse af reguleringsregnskab dateret marts 2022. 

Der henvises i øvrigt til anvendt regnskabspraksis, som beskrevet i selskabets årsrapport med de nød-
vende korrektioner som følge af bekendtgørelse nr. 1127 af 1. juni 2021, som angivet under Note 1 
”Afstemning mellem reguleringsregnskabet og årsrapport i henhold til § 3 stk. 2 nr. 1 i bekendtgørelse 
1048 af 28. maj 2021 om netvirksomheders reguleringsregnskab”. 

Opgørelsen og anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til 2020. 

 

 



 
 

 

Dinel A/S 

Reguleringsregnskab - ledelsesberetning 2021 

5 

Note 1 - Afstemning mellem reguleringsregnskabet og årsrapport i henhold til § 3 stk. 2 nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 med 
senere ændringer om netvirksomheders reguleringsregnskab 

Dinel A/S har foretaget følgende afstemning mellem oplysningerne i årsrapporten og reguleringsregnskabet: 

 Årsregnskab 
Reklassifika-

tion Korrektion 1 Korrektion 2 Korrektion 3 Reguleringsregnskab 

 

Nettoomsætning 196.245 0 -25.786 -2.328 0 168.131 
Driftsmæssige  

indtægter 

Vareforbrug -28.753 -53.029 0 2.328 -131 -79.585 
Driftsmæssige  
omkostninger 

Andre driftsindtægter 121 -121 0 0 0 0  
Andre eksterne omkostninger -28.172 28.172 0 0 0 0  
 

       

Bruttoresultat 139.441 -24.978 -25.786 0 -131 88.546  
Personaleomkostninger -24.564 24.564 0 0 0 0  
Af- og nedskrivninger -67.417 0 0 0 0 -67.417 Afskrivninger 
Andre driftsomkostninger -414 414 0 0 0 0  
Resultat før finansielle  
poster 47.046 0 -25.786 0 -131 21.129 

 

Korrektion 1: Hensættelse til fremtidige mulige prisjusteringer 

Korrektion 2: Skader dækket af forsikring eller tredjemand samt flytning af anlæg betalt af tredjemand af hensyn til denne tredjemand 

Korrektion 3: Udligning 2019 modtaget efter regnskabets afslutning i 2020, men indeholdt i reguleringsregnskabet for 2020 
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Ansøgninger m.v. sendt til Forsyningstilsynet 

Følgende ansøgninger m.v. er sendt til Forsyningstilsynet: 

Ansøgninger for reguleringsåret 2021: 

• Fjernaflæste målere, jf. §26, stk. 3, nr. 1 

• IT-sikkerhedstjeneste, jf. § 26, stk. 3, nr. 2 

• Myndighedsbehandling, jf. § 26, stk. 3, nr. 3 

• Netudviklingsplaner, jf. §26, stk. 3, nr. 5 

• Energibesparelser, jf. §26, stk. 3, nr. 6 

Øvrige igangværende sager: 

• Klage ved Energiklagenævnet over Forsyningstilsynets afgørelse om markedsmæssighed af Dinel A/S’ 
koncerninterne aftale i kontrolåret 2014 

• Klage ved Energistyrelsen om afgørelse af indtægtsrammer for 2018.  

 

Odder, den 27. juni 2022 

Erik Kongsgaard Rasmussen 
adm. direktør 


