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Selskabets væsentligste aktiviteter 
Selskabets formål er at forestå el-distribution til nuværende og fremtidige forbrugere inden for 
KONSTANT Net A/S' bevillingsområde, som dækker det meste af Aarhus og omegn, Djursland, nord for 
trekantsområdet Horsens - Juelsminde - Vejle, Samsø, Tunø, Anholt, Endelave samt Hjarnø. 
  
Selskabet har ansvaret for udbygning af og reinvestering i el-anlæggene på alle spændingsniveauer fra 
0,4 kV til og med 60 kV samt vedligeholdelse af dette forsyningsnet. 
  
KONSTANT Net A/S sikrer en effektiv, bæredygtig og fremtidssikker energiforsyning for alle forbrugere, 
således at nødvendige samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn tilgodeses som rygraden i den 
grønne omstilling og elektrificering af samfundet.  
  
Selskabet tilrettelægger til enhver tid prispolitik og tarifstruktur i overensstemmelse med 
myndighedernes regler.  
  
KONSTANT Net A/S indgår som et 100 % ejet datterselskab i NRGi-koncernen. 
  
  
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Driftsindtægter udgør 281,0 mio kr. 
 
Spotprisen på el er steget kraftigt i 2. halvår af 2021. Dette har betydet, at omkostningerne til nettab har 
været væsentlig højere end forventet. Nettabet opfattes som et egetforbrug ved forsyningsselskabet og 
skal derfor indkøbes på elmarkedet samt pålægges systemtariffer og afgifter iht. lovgivningen. 
 
Stigningen i omkostninger til nettab som følge af de stigende spotpriser vil iht. indtægtsrammebekendt- 
gørelsen give anledning til en tilsvarende stigning i indtægtsrammen gennem en forhøjelse af nettabs- 
kompensationen. 
 
De samlede værdi af den historiske aktivbase udgør 1.637,4 mio. kr. pr. 31. december 2021. Værdien af 
den fremadrettede aktivbase udgør 598,3 mio. kr.pr. 31. december 2021.  
  
Ses der bort fra udviklingen i elspotprisen, som er uden for selskabet kontrol, anser ledelsen resultatet og 
den økonomiske udvikling for tilfredsstillende.  
  
  
Usikkerhed ved indregning og måling  
KONSTANT Net A/S opgør løbende omsætningen ud fra de leverede energimængder. Alle kunder 
(andelshavere) har en fjernaflæst måler, og selskabet anvender tidsdifferentierede tariffer. Der foretages 
periodisering af nettab og eldistribution på baggrund af aflæste målinger. Fakturerede distribuerede kWh 
sammenholdes løbende med områdeforbruget med henblik på at validere omsætningen og det 
mængdemæssige nettab.  
  
Energinet foretager den endelige opgørelse af 2021 i perioden medio 2022 til medio 2023, og indtil dette 
tidspunkt vil der være en mindre usikkerhed på opgørelsen af omsætningen og nettabsomkostningen, der 
kan opstå pga. efterfølgende konstaterede fejl i målingen af netområdeforbruget eller øvrige 
fejlregistreringer i Datahubben mv.   
  
 
Risikoforhold 
Risikostyringen i KONSTANT Net A/S har det formål at styre de risici, KONSTANT Net A/S vil opleve, 
både eksternt og internt, som kan have betydelig indvirkning på forretningen, den finansielle situation og 
det driftsmæssige resultat. 
  
Dette er blandt andet for at sikre opnåelse af de strategiske mål, at undgå uforudsete situationer og 
fremme ønskede virkninger. 
  
I KONSTANT Net A/S arbejdes der med risikostyring på alle ledelses- og medarbejderniveauer, hvor 
metoden FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) er anbefalet fra afdelingsledelsesniveau og herunder. 
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Afdækningen af de identificerede risici foregår som et systematisk led i den daglige drift, og 
afrapporteringen er en del af ledelsesrapporteringen. Overordnet risikostyring foretages af ledelsen i 
KONSTANT Net A/S og godkendes af bestyrelsen. 
  
 
Finansielle risici  
KONSTANT Net A/S finansierer sine forretningsaktiviteter via cashpoolaftale med NRGi a.m.b.a., og hertil 
kommer realkreditfinansiering i selskabets ledningsnet. Cashpoolfinansiering er med variabel rente, mens 
realkreditlånet er afdækket til en lang fast rente med anvendelse af finansielle instrumenter til at prissikre 
fremtidige pengestrømme. 
  
Udviklingen i renteniveauet kan påvirke KONSTANT Net A/S negativt, da lavere renter medfører en 
regulatorisk økonomisk effekt, idet den tilladte indtægtsramme for KONSTANT Net A/S til dels beregnes 
på basis af foretagne investeringer og udviklingen i den lange obligationsrente. 
  
KONSTANT Net A/S er endvidere eksponeret for kreditrisici over for elleverandører, der anvender 
elnettet. Kreditrisici styres igennem kreditvurdering af elleverandører ved anvendelse af regelsættet 
beskrevet i Standardaftalen. Selskabets kreditrisici minimeres gennem indhentelse af sikkerhedsstillelser 
fra elleverandørerne, der falder for vurderingskriterierne og dermed ikke vurderes kreditværdige. 
Sikkerhederne stilles i form af kontante deponeringer, anfordringsgarantier mv. 
  
 
Øvrige risici 
KONSTANT Net A/S' infrastruktur for el er afgørende for kunderne. Skade eller afbrydelse af KONSTANT 
Net A/S' elnet som følge af brand, udstyrs- og systemfejl m.v. kan få negativ indvirkning på forretningen. 
Fokus her er proaktiv forebyggelse af eventuelle fejl, hurtig fejlretning og sikring af relevante informationer 
til kunderne for at minimere negativ indvirkning. Beredskabsplaner skal søge at minimere risikoen for 
nedbrud, og bl.a. de elektroniske målere i elnettet bidrager til en effektiv fejlfinding og overvågning af 
nettet. 
 

Regnskabspraksis 
Reguleringsregnskabet for KONSTANT Net 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. 
maj 2021 om indtægtsrammer for netvirksomheder og bekendtgørelse nr. 1048 af 28. maj 2021 om 
netvirksomheders reguleringsregnskaber. 
 
Reguleringsregnskabet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning 
om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 
 
Energistyrelsen har i afgørelse af den 15. februar 2021 vurderet, at nødstrømsgenerator placeret på Det 
Nye Universitetshospital i Aarhus ikke er omfattet af KONSTANT Net A/S’ bevillingspligtige aktivitet. I 
afgørelsen vurderes endvidere, at 60/15 kV transformerstation placeret på Det Nye Universitetshospital i 
Aarhus skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra KONSTANT Net A/S’ øvrige aktiviteter. 
 
KONSTANT Net A/S er ikke enige i afgørelsen og har derfor den 12. marts 2021 indbragt klage over 
afgørelsen for Energiklagenævnet med anmodning om, at klagen tillægges opsættende virkning. 
Energiklagenævnet traf den 1. juli 2021 afgørelse om at tillægge klagen opsættende virkning. 
 
Det forventes at Energiklagenævnet vil træffe afgørelse i sagen i løbet af 2022. 
 
I reguleringsregnskabet for 2021 er nødstrømsanlæg ved Det Nye Universitetshospital i Aarhus medtaget 
som en del af den bevillingspligtige aktivitet, ligesom 60/15 kV transformerstation indgår i værdien af 
netaktiver. 
 
Anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til tidligere år. 
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Udvikling i differencer 

Forsyningstilsynet har i afgørelse vedrørende indtægtsramme for 2020 opgjort en differencesaldo på 
260,3 mio. kr. ultimo 2020. 
 
For 2021 har Forsyningstilsynet udmeldt en foreløbig indtægtsramme på 282,4 mio. kr. 
 
Det vurderes, at den endelige indtægtsramme for 2021 vil andrage 349,8 mio. kr. og årets driftsindtægter 
281,0 mio. kr., hvorved årets difference for 2021 vurderes at udgøre 68,8 mio. kr.  
 
Ultimo 2021 forventes således en differencesaldo på 329,1 mio. kr. i selskabets favør. 
 
I henhold Indtægtsrammebekendtgørelsens § 56 stk. 4 pkt. 2, forventes der at kunne videreføres en 
differencesaldo på 317,4 mio. kr. for afvikling i 2022 og fremefter. 
 
Forsyningstilsynet har i henhold til § 56 stk. 5 i indtægtsrammebekendtgørelsen godkendt anmodning om, 
at differencesaldoen kan afvikles ind i 2. reguleringsperiode fra 2023 til 2027. 
 
 
Investeringer 
Årets investeringer i materielle anlægsaktiver udgør i alt 208,5 mio.kr. 
  
Investeringerne omfatter såvel reinvesteringer, investeringer i nye anlæg samt udvidelse af eksisterende 
anlæg. 2021 har været et år med et højt aktivitetsniveau for nytilslutninger, hvilket også har medført høje 
indbetalinger af tilslutningsbidrag. Der er samlet opkrævet 121 mio.kr. i tilslutningsbidrag i 2021, hvilket 
har bidraget væsentligt til finansieringen af årets investeringer. 
 
 
Rekalibrering af indtægtsrammen for 2. reguleringsperiode. 
KONSTANT Net A/S forventer at indtægtsrammen i 2. reguleringsperiode rekalibreres ud fra fulde 
realiserede omkostninger i 1. reguleringsperiode. 
 
Eksogene forhold har medført at omkostninger som dækkes af omkostningsrammen i perioden 2018 til 
2021 har oversteget omkostningsrammen med mere end 5 %. 
 
 
Ikke finansielle forhold 
  
Drift og vedligehold af elforsyningsanlæg 
Den samlede uvægtede udetid blev på 21,48 minutter i gennemsnit pr. forbruger, hvilket er på et mindre 
tilfredsstillende niveau. Udetiden har i 2021 været præget af mange planlagte afbrydelser i forbindelse 
med planlagt vedligehold af elnettet bl.a. udskiftning af kabelskabe samt en enkeltstående større 
hændelse på 60 kV niveau i det sydlige leveringsområde. 
  
Den registrerede udetid, betyder at forbrugerne i KONSTANT Net A/S' leveringsområde har haft strøm i 
stikkontakterne i 99,996% af tiden. 
  
  
Antal målere 
Kundetilgangen er fortsat i 2021, og antallet af fysiske målere i nettet som anvendes til afregningsformål 
udgør ved udgangen af året 243.399 i forhold til 238.494 i 2020. 
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Asset Management (ISO 55001 certificering) 
KONSTANT Net A/S har i 2021 arbejdet videre med Asset Management systemet. Et vigtigt element har 
været at forbedre datagrundlaget for alle anlægskomponenter, så vedligeholdelsesplaner og 
reinvesteringsprognoser er blevet endnu mere præcise. 
  
Efter en succesfuld recertificering medio året kunne Det Norske Veritas (DNV) meddele, at KONSTANT 
Net A/S kunne opretholde ISO 55001 certificeringen. 
 
Arbejdet med Asset Management skal bidrage til at forbedre den langsigtede økonomiske og 
aktivitetsmæssige planlægning og dermed skabe tryghed om den fremtidige forsyningssikkerhed. 

 

ISO 9001/2015 certificeringen 
Ud over den omtalte nye ISO 55001 certificering har KONSTANT Net A/S videreført ISO 9001 
certificeringen, efter en succesfuld gennemført ekstern audit af Det Norske Veritas. 
  
  
Benchmarking 
KONSTANT Net A/S har den 17. december 2021 modtaget Forsyningstilsynets årlige afgørelse om 
effektivitet og leveringskvalitet i 2022 på baggrund af oplysninger for regnskabsåret 2020.   
  
Igen i år er KONSTANT helt i top på årets benchmark i forhold til økonomisk effektivitet blandt alle 
netselskaber i Danmark.   
  
KONSTANT har i afgørelsen modtaget et reduktionskrav for utilstrækkelig leveringskvalitet i 2020. Et år 
der var præget af flere usædvanlige hændelser på 60 kV niveau som berørte mange forbrugere. 
 

Innovation og udvikling 
KONSTANT Net A/S har i 2021 deltaget i flere innovations- og udviklingsprojekter, bl.a. som bidragsyder 
til ”Strategisk Energiplanlægning” i Aarhus Kommune samt DK2020 i Horsens Kommune. Derudover har 
KONSTANT Net A/S i 2021 fortsat det tætte partnerskab med Siemens om at udvikle IT systemer, som 
kan analysere på nettene for derigennem at optimere driften og sikre den høje leveringskvalitet. Også 
internt er der i 2021 arbejdet med teknisk innovation og digitalisering og løbende optimeret vores brug af 
data til at sikre et effektivt elnet. 
  
  
Bæredygtighed  
KONSTANT Net A/S har i 2021 arbejdet med at gøre bæredygtighed til en integreret del af det daglige 
arbejde i selskabet. 
 
KONSTANT Net A/S har vedtaget en målsætning om at være CO2-neutrale i 2030 og har i 2021 
reduceret vores CO2 aftryk ved indkøb af varmepumper til vores transformerstationer og indkøb af 
el/hybrid biler samt indkøbt grøn strøm til afdækning af vores nettab. Bæredygtighed vil også i fremtiden 
få en væsentlig betydning i KONSTANT Net A/S 
  
 
Forventninger til fremtiden 
For 2022 forventer KONSTANT Net A/S fortsat en kundetilgang i et niveau på 4.000 installationer, da det 
forventes, at aktiviteten i nybyggeriet fortsætter i 2022, men dog på et lidt lavere niveau end i 2021. 
 
Den endelige indtægtsramme for KONSTANT Net A/S for 2022 er endnu ikke udmeldt fra 
myndighedernes side ved udgangen af 2021. Der er derfor nogen usikkerhed om resultatet for 2022. Det 
forventes på baggrund af de foreløbige skøn et resultat som er lavere end i 2021.  
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets 
finansielle stilling. 
 

 
Ansøgninger mv. sendt til Forsyningstilsynet 
 
Der er følgende udestående ansøgninger mv.: 
 

1. Én ansøgning om justering af omkostnings- og forrentningsrammen fra og med 2021 som følge 
af Myndighedspålæg (§ 24). 

2. Én ansøgning om justering af omkostningsrammen for 2021 som følge af omkostninger for 
IT-sikkerhedstjeneste (§ 26 stk.3, pkt. 2). 

3. Én ansøgning om justering af omkostningsrammen for 2021 som følge af omkostninger til 
myndighedsbehandling (§ 26 stk.3, pkt. 3). 

4. Én ansøgning om justering af omkostningsrammen for 2021 som følge af omkostninger til 
udarbejdelse af netudviklingsplaner (§ 26 stk.3, pkt. 5). 

5. Én ansøgning om justering af omkostningsrammen for 2021 som følge af omkostninger knyttet til 
realisering af energibesparelser (§ 26 stk.3, pkt. 6). 

6. To ansøgninger om justering af omkostnings- og forrentningsrammen fra og med 2021 som følge 
af kabellægning af luftledning. 

7. Anmodning om korrektion til reguleringsregnskaber for 2013, 2014 og 2015. 
8. Anmodning om korrektion af indberettede elleverancer for 2020. 
9. Anmodning om korrektion af indberetning af tilgange og afgange kostpriser 2018 til 2020. 
10. Anmeldelse af betingelser for stikledninger der er ejet af KONSTANT Net A/S. 
11. Anmeldelse af metode for tariffering af stikledningskunder hvor KONSTANT Net A/S ejer 

stikledningen til kunden. 
12. Ansøgning om indførelse af Tarifmodel 3.0 med virkning pr. 1. april 2023. 
 

 
 
KONSTANT Net A/S har ikke i 2021 haft færre omkostninger vedrørende forhold reguleret af 
indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1127 af den 1. juni 2021, § 21, §24-26 og §31. 


