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1 Ledelsespåtegning 

 

Ledelsespåtegning om aflæggelse af N1 A/S´ reguleringsregnskab 

 

Til statsautoriseret revisionspartnerselskab Deloitte og Forsyningstilsynet 

N1 A/S´ tegningsberettigede ledelse har behandlet, godkendt og underskrevet netvirksomhedens 

reguleringsregnskab for regnskabsåret 2021, som netvirksomheden har indberettet. 

Den tegningsberettigede ledelse bekræfter efter bedste overbevisning: 

- At ledelsen er bekendt med ansvaret for, at reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er 

udarbejdet i overensstemmelse med lov om elforsyning og de bekendtgørelser, der er udstedt i 

medfør heraf, herunder bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder samt 

bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber. 

- At reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med 

principperne i årsregnskabsloven medmindre andet er fastsat i lov om elforsyning eller regler 

udstedt i medfør af loven. 

- At indberetningen af reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er retvisende og ikke 

indeholder væsentlige fejl og mangler. 

- At N1 A/S til dags dato har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til 

rådighed for netvirksomhedens revisor.  

- At reguleringsregnskabet for regnskabsåret 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med 

Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber.  

Såfremt udarbejdelsen af reguleringsregnskabet afviger fra Forsyningstilsynets vejledninger, gør ledelsen 

særskilt opmærksom på dette i ledelsesberetningen med angivelse af, hvorledes indberetningen metode- 

og resultatmæssigt afviger fra den i vejledningen beskrevne metode. 

Esbjerg, den 24. juni 2022 

N1 A/S 

Direktionen 

   

Carsten Bryder Thejls                                    Jesper Barslund 

Adm. direktør                                       Bestyrelsesformand            
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3 Ledelsesberetning 
 

Reguleringsregnskabets hovedtal: 

1. Indtægter i 2021 (TDKK)    1.017.378  

2. Driftsomkostninger i 2021 (TDKK)                       691.440       

3. Værdi af netaktiver 31. december 2021 (TDKK)                      10.000.754 

4. Leveret elektricitet i 2021 (MWh)                         8.695.232  

  

 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter                                                                                        

Selskabets aktivitet består i at drive elnetvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. 

N1 A/S er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udbygning af elnettet. Vi har ansvaret for levering 

af el til ca. 735.000 kunder, og vi sikrer høj leveringssikkerhed i elnettet i vores forsyningsområde. 

N1 vedligeholder, reinvesterer og udbygger elnettet effektivt, så der også fremadrettet opnås høj 

leveringssikkerhed og lave priser på nettariffer og abonnementer.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold  

I 2021 har N1 udbetalt rabatter til kunderne i N1’s forsyningsområde på over 500 mio. kr., hvilket 

har medført en kærkommen reduktion i elregningen i et år med kraftigt stigende spotpriser på 

strøm. Hovedparten af rabatten tilfalder som følge af fusionsgrundlaget tilbage fra 2019 

netkunderne i det tidligere Evonet’s forsyningsområde, som samlet har modtaget rabatter på 423 

mio. kr. Der er i det tidligere N1’s forsyningsområde udbetalt 90 mio. kr. i rabat til forbrugerne i 

løbet af 2021. Rabatten er udbetalt i form af en nedsættelse af tarifferne og abonnementerne og 

derved mindre opkrævning på elregningen hos netkunderne i N1’s forsyningsområde.  

Udbetaling af rabat på samlet 513 mio. kr. har direkte effekt på årets resultat i N1 i form af lavere 

indtjening i selskabet. For 2022 er der vedtaget udbetaling af rabatter på ca. 450 mio. kr., hvilket 

også i 2022 får negativ indvirkning på indtjeningen i N1. 

Årets indtægtsramme er opgjort til 1.654 mio. kr. Sammenholdt med driftsmæssige indtægter på 

1.018 mio. kr. efter rabat, jf. ovenstående på 513 mio. kr., udmønter dette sig i en difference på 

636 mio. kr. i selskabets favør. N1 har dog givet en stor del af rabatten i form af en bindende 

midlertidig prisnedsættelse på 400 mio. kr., som skal modregnes i den opgjorte difference. 

Herefter kan differencen opgøres til 236 mio. kr. i selskabets favør. 

Selskabet har i indeværende år investeret 615 mio. kr. i netaktiver i form at reinvesteringer og 

udbygning af elnettet i N1’s forsyningsområde.  

Også i 2021 har tilslutning af store centrale vindmølle- og solcelleparker medført stor travlhed i 

N1. 
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COVID-19 situationen i 2021 har ikke haft væsentlig indvirkning på virksomhedens finansielle 

stilling og udvikling.  

Stabil elforsyning og fart på nye tilslutninger 

N1 har igen i 2021 haft rekordmange nye tilslutninger til elnettet og har gennemført massive 

investeringer i elnettet. Samtidig har vi opretholdt en god og stabil drift af elnettet med en meget 

høj leveringssikkerhed.  

Vi har i 2021 endnu engang haft rekordmange nye tilslutninger til elnettet, både i form af 

nybyggeri og etablering af vedvarende energianlæg som vindmølle- og solcelleparker. På trods af 

det, og i et år præget af Corona, har N1 opretholdt en god og stabil drift af elnettet.  

Vores afbrydelser, som omfatter den gennemsnitlige tid, hvor kunderne er uden strøm, ligger i 

2021 på under 15 minutter pr. kunde. Det er væsentligt lavere end landsgennemsnittet på over 20 

minutter og svarer til, at N1’s netkunder har haft strøm i kontakten 99,997 procent af tiden.  

Elnettet som driver af grøn omstilling 

N1’s elnet dækker ca. 40% af Danmarks samlede areal og spiller således en vigtig rolle i at 

nedbringe Danmarks CO2-udledning. Det sker blandt andet ved at sikre strøm til flere el-biler og 

varmepumper og ved at tilslutte vindmølle- og solcelleanlæg til elnettet i forsyningsområdet. 

 

Særligt i slutningen af 2021 har N1 oplevet en kraftig stigning i antallet af elbiler og ladestandere i 

både private husstande som i det offentlige rum. Samtidig har tilslutningen af særligt store 

centrale solcelleanlæg og vindmølleparker også virkelig taget fart i årets løb, fordi 

udligningsordningen, som dækker omkostningerne til at tilslutte vedvarende energianlæg til 

elnettet, udløber ved udgangen af 2022. Fra 2023 skal denne udgift dækkes af VE-udviklerne selv, 

hvilket har skabt et stort pres på at få tilsluttet nye vindmølle- og solcelleparker.  

 

Massive investeringer i elnettet 

En stor del af elnettet er etableret for mere end 40 år siden, og derfor er der også behov for 

løbende både at reinvestere og udbygge elnettet, således elnettet i fremtiden kan understøtte 

elektrificeringen og den grønne omstilling. Kombineret med, at flere og flere husstande får elbiler 

og skifter olie- og gasfyret ud med eldrevne varmepumper, giver dette et kraftigt øget forbrug af 

strøm og dermed et stort behov for en effektiv drift og udbygning af elnettet.  

 

N1 har i 2021 investeret godt 800 mio. kr. i elnettet og forventer, at behovet for investeringer i 

elnettet vil stige i de kommende år som følge af elektrificering i forbindelse med den grønne 

omstilling og investeringer i det aldrende elnet. N1 arbejder derfor intensivt med Asset 

Management for at sikre, at vi foretager investeringerne på de rigtige områder og til rette tid. 

Digitalisering i N1 har taget fart i 2021, hvor Asset Management er blevet markant mere 

databaseret, hvilket er en afgørende forudsætning for at sikre elnettet i N1’s forsyningsområde 

også i fremtiden vil have høj leveringssikkerhed og samtidig opretholde lave priser på nettariffer 

og abonnementer.  
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Den 1. januar 2021 indførte N1 variable timetariffer, hvilket betyder, at netkundernes tarif 

afhænger af, hvornår på døgnet de bruger strøm. Det er et tiltag, som skal medvirke til i højere 

grad at udjævne forbruget hen over alle døgnets timer og dermed få netkunderne til at bruge 

strøm, når den er billig, fordi der eksempelvis er meget vindenergi i elnettet, eller fordi 

belastningen på elnettet er mindre. Det er væsentligt, at forbruget i elnettet udjævnes mere hen 

over døgnets 24 timer, da N1 derved kan undgå eller udskyde at skulle investere i at forstærke 

elnettet nogle steder i forsyningsområdet.   

 

Mere end 500 mio. kr. i rabat på nettariffen til netkunderne i N1 i 2021 

N1 giver i 2020, 2021 og 2022 en ekstraordinær rabat på elnettariffen på næsten 1,5 mia. kr. til 

andelshaverne i Norlys og dermed også netkunderne i N1. I en tid med kraftigt stigende elpriser er 

det en kærkommen reduktion i de meget høje elregninger, der ellers rammer danskerne.  

 

Med den ekstraordinære rabat på cirka 500 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 betaler vores mere 

end 735.000 andelshavere nogle af landets laveste nettariffer, som er betalingen for transport af 

strøm samt abonnement til netselskabet. Kombineret med en høj leveringssikkerhed, der ligger 

højere end gennemsnittet blandt netselskaberne i Danmark, har 2021 igen demonstreret stabil og 

effektiv drift i N1. 

 

Ved udgangen af 2022 vil vi samlet set have givet en rabat på cirka 1,5 mia. kr. til private kunder 

og erhvervslivet i det meste af Jylland. Rabatten er tilpasset den enkelte husstand eller 

virksomheds strømforbrug. Det betyder, at en husstand eller virksomhed, der bruger meget strøm 

og har en høj elregning, får en større rabat. 

 

Det betaler sig at flytte sit forbrug 

Elpriserne er generelt steget markant siden 2020, hvor de ramte et mangeårigt lavpunkt. Rabatten 

sikrer en kærkommen håndsrækning til andelshaverne, og samtidig kan det være en fordel, hvis 

man som forbruger kan flytte sit forbrug væk fra de sene eftermiddagstimer.  

 

I vinterhalvåret, hvor der ofte produceres mindre grøn strøm i eftermiddagstimerne, hvor elnettet 

samtidig er hårdest belastet, kan det være en stor fordel, hvis netkunderne kan flytte sit forbrug. 

Især hvis der er en elbil eller varmepumpe i husstanden, som jo kraftigt forøger strømforbruget i 

husstanden. Ved at lade elbilen op om natten og lade varmepumpen opvarme husstanden 

udenfor spidsbelastningstidspunktet (mellem 17-20) kan det både give besparelser i de historiske 

høje elregninger og samtidig bidrage til den grønne omstilling, idet der så kan undgås udbygning af 

elnettet i nogle situationer.  

 

Benchmarking og regulatoriske forhold 

Indtægtsrammemodellen fra 2018 giver os fortsat mulighed for at drive vores netselskab med høj 

leveringssikkerhed, men der er fortsat behov for udvikling af modellen og med den politiske 

vedtagelse af elsemestret i foråret 2021 er der åbnet op for, at netselskaberne kan få et 

elektrificeringstillæg til indtægtsrammen. Elektrificeringstillægget bliver et grundelement for at 
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netselskabet kan gennemføre de store investeringer, der er behov for i forbindelse med den 

grønne omstilling. I løbet af 2022 skal elektrificeringstillægget konkretiseres i samarbejde mellem 

myndighederne og netselskaberne. Det er særdeles vigtigt for netselskabernes evne til at 

understøtte elektrificeringen og den grønne omstilling, at udmøntningen af 

elektrificeringstillægget bliver i en form, som også rent administrativt kan håndteres let og smidigt 

i dagligdagen.  

 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling                                                                                          

Netselskaberne er underlagt el-lovens bestemmelser omkring begrænsning i opkrævning af 

indtægter hos forbrugerne. Selskabets regnskabspraksis er indregning af indtægter i henhold til de 

regulatoriske regler. Der er ingen usikkerhed vedrørende indregning og måling ud over de som er 

normale for branchen. 

Netselskabet har modtaget Forsyningstilsynets afgørelse om de endelige indtægtsrammer til og 

med 2020. N1 A/S er uenige i enkelte dele af afgørelsen og har påklaget forholdet til 

Energiklagenævnet.  

 

Forventet udvikling                                                                                                                                 

Ledelsen forventer også i 2022 en stabil drift i N1 med fortsat høj leveringssikkerhed. Der 

forventes et underskud i niveauet 60 mio. kr., hvilket kan henføres til at der i 2022 forventes 

udbetaling af rabatter på nettariffer og abonnementer på ca. 450 mio. kr., hvilket har direkte 

negativ påvirkning på årets resultat.  

Anvendt regnskabspraksis                                                                                                                            
Der henvises til afsnit 5 – Regnskabspraksis 
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4 Redegørelser, regnskabsoplysninger og andre forhold 
Reguleringsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber samt bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder omfattet af lov om 

elforsyning og Forsyningstilsynets vejledning fra marts 2022 om ”Vejledning om netvirksomheders 

reguleringsregnskaber”. 

 

4.1 Information om beregningsgrundlaget for årets reguleringsregnskab 
N1 A/S har ved aflæggelse af nærværende reguleringsregnskab indsendte ansøgninger hos 

Forsyningstilsynet, som endnu ikke er afgjorte. Afgørelsen i disse sager har betydning for selskabets 

indtægtsramme og differencer.  

Ved udarbejdelse af reguleringsregnskabet og dertil hørende opgørelser af reguleringsmæssig 

indtægtsramme og differencer, er der taget udgangspunkt i de pr. 21. december 2021 endelige afgørelser 

vedrørende N1 A/S’ indtægtsrammeforhold for 2020. 

De pt. uafsluttede sager og ansøgninger er omtalt i afsnit 4.3.2. 

Det forhold, at N1 A/S skal aflægge et reguleringsregnskab før alle ansøgninger er afgjort, betyder, at den 

opgjorte reguleringsmæssige indtægtsramme og differencer, der er anført i reguleringsregnskabet, alene 

kan betragtes som en foreløbig mellemberegning. 

Først når de indsendte ansøgninger er afgjort vil N1 A/S kunne foretage endelig opgørelse af 

reguleringsmæssig indtægtsramme og differencer. På det tidspunkt vil N1 A/S tage endelig stilling til 

disponering af differencer. 

 

4.2 Forhold af betydning for tidligere års indberettede reguleringsregnskaber 
I forhold til de tidligere indberettede reguleringsregnskaber for N1 A/S er der siden indberetning af 

reguleringsregnskabet for 2020 foretaget følgende ændringer i det historiske talgrundlag: 

 

4.2.1 Modtagne afgørelser vedrørende reguleringsåret 2020 
N1 A/S har pr. mail fra Sekretariatet for Forsyningstilsynet modtaget afgørelse vedrørende 

reguleringsregnskabet for 2020. 

De modtagne afgørelser vedrørende reguleringsregnskabet for 2020 betyder, at der sker en forskydning 

imellem a) differencer ultimo 2020 ifølge selskabets reguleringsregnskab for 2020 og b) differencer primo 

2021 ifølge selskabets reguleringsregnskab for 2021. Væsentligste ændringer: 

1. Genoptagelse af Kjellerup Elnet A/S’ reguleringsprisafgørelser for 2005-2017 samt indtægtsramme 

for 2018. 

2. Genoptagelse af Kibæk Elværk AMBA’s reguleringsprisafgørelse 2017 samt indtægtsramme for 

2018. 

3. Afgørelse som følge af idriftsættelse af fjernaflæste målere i 2020. 

4. Effektiviseringskrav 2019 justeret til det generelle effektiviseringskrav p.g.a. for sent truffet 

afgørelse af Forsyningstilsynet.  
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Der henvises i øvrigt til afsnit 4.4.1 for opgørelse af selskabets akkumulerede differencer. 

Ovennævnte afgørelser vil være reflekteret i Sekretariatet for Forsyningstilsynets indtægtsrammemodel. 

 

4.2.2 Modtaget afgørelse vedrørende energibesparelser for reguleringsåret 2014 
N1 A/S har modtaget afgørelse af 8. april 2022 fra Sekretariatet for Forsyningstilsynet vedrørende 

energibesparelser. 

1. Afgørelse om markedsmæssigheden af N1 A/S’ aftaler om realisering af energibesparelser i 

kontrolåret 2014. Afgørelsen fastslår, at N1 skal nedsætte den samlede indkøbspris med tkr. 2.146.  

N1 A/S har valgt at anke afgørelsen.  

 

4.2.3 Modtaget afgørelse vedrørende energibesparelser for reguleringsåret 2017 
N1 A/S har modtaget afgørelse af 1. april 2022 fra Sekretariatet for Forsyningstilsynet vedrørende 

energibesparelser.  

1. Afgørelse om markedsmæssigheden af N1 A/S’ aftale om realisering af energibesparelser i 2017. 

Afgørelsen fastslår, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte aftalen som ikke-markedsmæssig.  

 

4.2.4 Modtaget afgørelse vedrørende energibesparelser for reguleringsåret 2019 
N1 A/S har modtaget afgørelse af 31. marts 2022 fra Sekretariatet for Forsyningstilsynet vedrørende 

energibesparelser. 

1. Afgørelse om markedsmæssigheden af N1 A/S´ (tidligere Evonet A/S`) koncerninterne transaktioner 

om energibesparelser i 2019. Afgørelsen fastslår, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte aftalen 

som ikke-markedsmæssig. 
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4.3 Regnskabsoplysninger og andre forhold af væsentlig betydning for 

reguleringsregnskabet 
  

4.3.1 Regnskabsoplysninger 
N1 A/S’ regnskabsoplysninger i henhold til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber er 

beskrevet med en forklarende afstemning mellem reguleringsregnskabet og årsrapporten, hvor dette er 

muligt. 

 

4.3.1.1 Indtægter (BEK 1127 § 2 nr. 2 og 13) 

Indtægter fra henholdsvis bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som netvirksomheder opnår ved 

driften af den bevillingspligtige aktivitet og som i henhold til årsregnskabslovens regler kan indregnes i den 

årsrapport, som netvirksomheden er forpligtet til at aflægge efter årsregnskabsloven. Ved opgørelsen af 

indtægter medregnes indtægter fra den bevillingshavende aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og 

bogføres i andre virksomheder end den bevillingshavende netvirksomhed. 
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4.3.1.2 Indtægter fra underliggende distributionsnet (BEK 1048 § 4 nr. 1 B) 

Der har i 2021 været faktureret tkr. 12.463 til underliggende distributionsnet, jf. nedenstående.  
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4.3.1.3 Driftsomkostninger (BEK 1127 § 2 nr. 5) 

Omkostninger, som en netvirksomhed afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at 

opretholde en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet, herunder driftsomkostninger til indkøb af 

energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, driftsomkostninger pålagt af offentlige 

myndigheder eller Energinet, nettab, afvikling af gældsforpligtelser stiftet inden den 1. januar 2000 og tab 

på debitorer. Ved opgørelsen af driftsomkostningerne medregnes omkostninger knyttet til den 

bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres i andre virksomheder end den 

bevillingshavende netvirksomhed.  

 

 

4.3.1.4 Omkostninger til distribution af elektricitet fra overliggende distributionsnet (BEK 1048 § 4 nr. 3) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft omkostninger til distribution af elektricitet gennem overliggende net. 
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4.3.1.5 Den bogførte værdi ultimo reguleringsåret af N1 A/S’ aktivbase til forrentning (BEK 1127  

§ 2 nr. 11 og 12) 

Samlet aktivbase til forrentning: Den historiske aktivbase til forrentning tillagt den fremadrettede aktivbase 

til forrentning.  

Den historiske aktivbase til forrentning: en netvirksomheds netaktiver, som er idriftsat økonomisk senest 

den 31. december 2017.  

Den fremadrettede aktivbase til forrentning: en netvirksomheds aktiver til brug for den bevillingspligtige 

aktivitet, som er idriftsat økonomisk fra den 1. januar 2018. 
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4.3.1.6 Leveret elektricitet (BEK 1127 § 2 nr. 14) 

N1 A/S faktiske leverede mængde i 2021 til slutbruger eller anden aftager udgør 8.695.232 MWH. 

 

4.3.1.7 Fysisk nettab som opgjort af Energinet ved saldoafregningen i året forud for reguleringsåret (BEK 

1048 § 4 nr. 11) 

 

 

4.3.1.8 Nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab (BEK 1048 § 4 nr. 12) 

I selskabets fysiske nettab, der ligger til grund for årets omkostninger til nettab, indgår både en mængde 

elektricitet, der kan henføres til reguleringsåret samt en mængde, der kan henføres til nettab i tidligere år. 

Omkostninger forbundet med nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el 

på markedsvilkår samt de hertil hørende omkostninger ved betaling til overliggende net og PSO. I 

opgørelsen indgår både reguleringsårets afregnede a conto omkostninger til nettab samt reguleringsårets 

regnskabsmæssige saldoafregnede beløb, der vedrører tidligere års nettab. Forventet modtagne beløb 

vedrørende udligning af forøgede omkostninger til nettab, der er foranlediget af PSO-finansierede 

tilslutningsnet, udlignes i de samlede omkostninger til nettab.  

 

 

4.3.1.9 Antal elmålere (BEK 1127 § 2 nr. 6) 

Elmålere defineres som afregningsmålere, som ejes af netvirksomheden og som er i drift. 
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4.3.1.10 Antal stationer (BEK 1127 § 2 nr. 20) 

Summen af antallet af stationer, der som minimum indeholder et 10-20 kV koblings- og fordelingsanlæg og 

som ejes af netvirksomheden og er i drift, og antallet af transformere med primærspænding 30-60 kV, som 

transformerer elektricitet til et andet spændingsniveau og som ejes af netvirksomheden og er i drift. 

Stationer finansieret via PSO-ordningen er ikke med i opgørelsen.  

 

 

 

4.3.1.11 Modtaget beløb til hel eller delvis dækning af tab (BEK 1048 § 4 nr. 15) 

N1 A/S har i 2021 ikke modtaget beløb til hel eller delvis dækning af et tab, som N1 A/S i et tidligere 

reguleringsår har fået indtægtsrammeforhøjelse for efter § 20 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder, jf. § 21 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.12 Færre omkostninger som følge af pålæg (BEK 1048 § 4 nr. 16) 

N1 A/S har I 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af pålæg fra myndighed eller 

Energinet eller ændring af disse pålæg, jf. § 24 stk. 2 i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder. 

 

4.3.1.13 Færre omkostninger som følge af ændrede krav (BEK 1048 § 4 nr. 17) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede krav ved lov, forordning, 

bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, jf. § 25, stk. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder. 

 

4.3.1.14 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver (BEK 1048 § 4 nr. 18) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved udskiftning 

og opgradering af elmålere til fjernaflæste målere, fremskyndelse af investeringer i fjernaflæste elmålere 

og indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og 

forsyningsministeren i medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder. 
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4.3.1.15 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved it-sikkerhedstjeneste (BEK 1048 § 4 nr. 19) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved tilmelding til 

en it-sikkerhedstjeneste i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. § 26, stk. 2, 

jf. stk. 3, nr. 2, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.  

 

4.3.1.16 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved omkostninger til myndighedsbetaling (BEK 

1048 § 4 nr. 20) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved betaling af 

omkostninger til myndighedsbetaling i henhold til lov om elforsyning og regler fastsat i medfør heraf, jf. § 

26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder. 

 

4.3.1.17 Færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved overdragelse og varetagelse af 

måleransvar (BEK 1048 § 4 nr. 21) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændrede opgaver ved overdragelse 

og varetagelse af måleransvar for elforbrugere og elproducenter direkte tilsluttet i transmissionsnettet i 

medfør af lov om elforsyning, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 4, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder. 

 

4.3.1.18 Færre omkostninger som følge af udarbejdelse af netudviklingsplaner (BEK 1048 § 4 nr. 22) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af udarbejdelse af netudviklingsplaner 

i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og forsyningsministeren i medfør af § 22, stk. 4, i lov om 

elforsyning. 

 

4.3.1.19 Færre omkostninger som følge af omkostninger knyttet til realisering af energibesparelser (BEK 

1048 § 4 nr. 23) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af omkostninger knyttet til realisering 

af energibesparelser, jf. bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, der 

vedrører projekter, jf. § 26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 5, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for 

netvirksomheder der er afsluttet inden ordningens ophør, men som er regnskabsført i 2021 og frem, jf. § 

26, stk. 2, jf. stk. 3, nr. 6, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.  

 

4.3.1.20 Færre omkostninger som følge af ændringer i system- og transmissionsdriften (BEK 1048 § 4 nr. 24) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af ændringer i system- og 

transmissionsdriften på transmissionsniveau foretaget af Energinet, jf. § 28, stk. 2, i bekendtgørelse om 

indtægtsrammer for netvirksomheder.  
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4.3.1.21 Færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg (BEK 1048 § 4 nr. 25) 

N1 A/S har i 2021 ikke haft væsentligt færre omkostninger som følge af overdragelse af anlæg, der har 

karakter af kollektivt elforsyningsnet, til tredjemand, f.eks Energinet, der ikke er underlagt indtægtsramme-

regulering efter bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 31, stk. 2, i bekendtgørelse 

om indtægtsrammer for netvirksomheder.  
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4.3.2 Ikke afgjorte ansøgninger 
N1 A/S har indsendte ansøgninger hos Forsyningstilsynet, som endnu ikke er afgjorte. Disse er kort 

beskrevet nedenfor. Ansøgning om: 

1. Korrektion af reguleringsregnskabet for 2018 vedrørende fysisk nettab i 2014-2016. 

2. Overdragelse af indtægtsramme fra N1 A/S til El-net Kongerslev pr. 1/9-2019. 

3. Overdragelse af indtægtsramme fra N1 A/S til Nord Energi Net A/S pr. 31/12-2019. 

4. Overdragelse af indtægtsramme fra N1 A/S til Nord Energi Net A/S i forbindelse med et salg af 

station Lindholm. 

5. Ekstra omkostninger til IT-sikkerhed for 2021. 

6. Ekstra omkostninger til myndighedsbehandling for 2021. 

 

4.3.3 Årets investeringer 
N1 A/S’ samlede investeringer i netaktiver i 2021 udgør 615.365 TDKK, jf. pkt. 4.3.1.5.  
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4.4 Redegørelse for differencer (BEK 1127 § 46 stk. 2 samt § 56 stk. 2) 

 

4.4.1 Opgørelse af differencer 
I nedenstående opgørelse af årets differencer for 2021 tages der udgangspunkt i den indtægtsramme for 

2021, der kan opgøres i henhold til bekendtgørelse nr. 1127. I denne opgørelse tages der jf. afsnit 4.1 

udgangspunkt i de foreløbige afgørelser vedrørende N1 A/S’ indtægtsrammeforhold herunder godkendt 

reguleringsregnskab for 2020. 

 

Umiddelbart udviser opgørelsen af årets difference for 2021, at N1 A/S har opkrævet 636.324 TDKK mindre 

end årets indtægtsramme. N1 A/S har dog anmeldt en bindende midlertidig tarifnedsættelse på 400.000 

TDDK til Forsyningstilsynet i forbindelse med afgivelse af rabat. Den resterende difference i selskabets favør 

udgør TDKK 236.324. 

 

Årets difference medfører, at de akkumulerede differencer pr. 31. december 2021 udgør 438.796 TDKK i 

selskabets favør, jf. nedenstående opgørelse.  
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4.4.2 Afvikling af differencer 
Ifølge BEK 1127 § 53 stk. 2 udgør en netvirksomheds differencesaldo for reguleringsåret 2021 

netvirksomhedens samlede difference ultimo 2020 inkl. forrentning opgjort efter § 31 i bekendtgørelse nr. 

195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 

omfattet af lov om elforsyning, tillagt den difference, der er opstået i reguleringsåret 2021, tillagt 

forrentning efter § 46, stk. 5.  

En netvirksomhed må ikke have en differencesaldo i kundernes favør i mere end 3 på hinanden følgende 

reguleringsår, jf. BEK 1127 § 46 stk. 3. For hvert reguleringsår, hvor opgørelsen efter BEK 1127 § 46 stk. 2 

resulterer i en differencesaldo i kundernes favør, skal netvirksomheden forelægge Forsyningstilsynet en 

plan for afviklingen af reguleringsårets aktuelle differencesaldo til Forsyningstilsynets godkendelse.  

En netvirksomheds differencesaldo i netvirksomhedens favør kan højst udgøre 25% af netvirksomhedens 

indtægtsramme i reguleringsåret og overskydende beløb bortfalder, jf. BEK 1127 § 46 stk. 8 (ny version af 

bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring foreslår 35% fra 2021, hvorfor vi har 

regnet med 35%). I første reguleringsperiode (2018-2022) finder § 46 stk. 8, 1. pkt. dog ikke anvendelse, jf. 

§ 56 stk. 3 (se dog også § 56 stk. 4). 

De akkumulerede differencer pr. 31. december 2021 kan opgøres til 438.796 TDKK i selskabets favør, jf. 

afsnit 4.4.1. 

Årets difference i selskabets favør overføres til N1 A/S’ differencesaldo, som ultimo 2021 er i selskabets 

favør, jf. ovenstående.  
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4.5 Redegørelse om energibesparende aktiviteter  
N1 A/S hensatte ultimo 2020 er beløb på 5.000 TDKK til imødegåelse af udgifter til energispare vedrørende 

2020. De samlede udgifter og justeringer til opgørelsen for 2020 var dog væsentligt mindre og det hensatte 

beløb udgjorde ultimo 2021 et beløb på 4.284 TDKK, jf. nedenstående opgørelse. 

 

Beløbet er medtaget under indtægter, så vi sikrer, at forbrugerne tilgodeses ved opgørelsen af difference-

saldoen ultimo 2021. 

 

4.6 Benchmarking 
I henhold til bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber § 4 stk. 3-8, skal reguleringsregn-

skabet indeholde oplysninger til brug for Forsyningstilsynets benchmarking af netvirksomhedens 

økonomiske effektivitet. Revisionens erklæring omfatter reguleringsregnskabets punkt 1 til og med punkt 9 

samt punkt 13 til og med punkt 15 i indberetningen.   
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5 Regnskabspraksis 
 

5.1 Regnskabsgrundlag 
Reguleringsregnskabet for N1 A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse af 

lov om elforsyning, bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale 

transmissionsvirksomheder, bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber samt 

Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber fra marts 2022. 

Reguleringsregnskabet tager udgangspunkt i N1 A/S’ eksterne årsrapport, og indeholder i henhold til 

bekendtgørelse nr. 1048 oplysninger om indtægter, omkostninger, afskrivninger og andre oplysninger 

vedrørende den bevillingspligtige aktivitet. 

Ved opgørelse af reguleringsmæssig indtægtsramme og differencer er der i nærværende 

reguleringsregnskab taget udgangspunkt i de indtægtsrammeskemaer, som Sekretariatet for 

Forsyningstilsynet har godkendt for 2020. 

Formålet med aflæggelse af reguleringsregnskabet er at etablere grundlag for Forsyningstilsynets kontrol 

med N1 A/S’ bevillingspligtige aktivitet, herunder kontrol af de opkrævede indtægter og N1 A/S’ fremtidige 

indtægtsramme. 

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven med 

mindre andet er fastlagt i lov om elforsyning eller regler udstedt i medfør af loven jf regnskabsbekendt-

gørelsens §3 stk. 3. I forhold til den regnskabspraksis der følger af bekendtgørelse nr. 1127 og nr. 1048, 

Forsyningstilsynets vejledning om netvirksomheders reguleringsregnskaber og selskabets eksterne 

årsrapport, er der nedenfor anført præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder.  

Reguleringsregnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven og der indgår ikke sammenligningstal i 

reguleringsregnskabet. 
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5.2 Den bevillingspligtige aktivitet, som reguleringsregnskabet omfatter 
Reguleringsregnskabet omfatter N1 A/S’ bevillingspligtige aktivitet. I modsætning til reglerne i 

årsregnskabsloven medfører bestemmelserne i elforsyningslovens § 69, at reguleringsregnskabet også skal 

omfatte omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, som regnskabsmæssigt indgår og bogføres 

i andre virksomheder end den bevillingshavende net eller transmissionsvirksomhed, ligesom indtægts-

rammerne omfatter de tilhørende indtægter.  

Bestemmelserne i bekendtgørelse 1127 og 1048 kræver, at indtægter og omkostninger m.m. for en række 

særlige aktiviteter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra selskabets øvrige driftsmæssige indtægter og 

driftsomkostninger og dermed den bevillingspligtige aktivitet. Sådanne særlige aktiviteter omfatter: 

• Viderefakturering til overliggende net 

• Anlægsinvesteringer i regning for tredjemand 

• Sideordnet aktivitet 

Regnskabsposter for ovennævnte aktiviteter indgår ikke i reguleringsregnskabet for den bevillingspligtige 

aktivitet. Dog indeholder reguleringsregnskabet supplerende oplysninger vedrørende visse af ovennævnte 

aktiviteter. 

 

 

5.3 Regnskabspraksis for udvalgte områder 

 

5.3.1 Driftsmæssige indtægter 
Driftsmæssige indtægter omfatter indtægter fra den bevillingspligtige aktivitet, herunder provenu fra N1 

A/S’ egne nettariffer og abonnementer foruden tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag periodiseres og 

indtægtsføres over 40 år. 

Udover ovenstående indeholder driftsmæssige indtægter andre indtægter, som selskabet opnår ved driften 

af den bevillingspligtige aktivitet, og hvor den bevillingspligtige aktivitet bærer de hermed forbundne 

omkostninger som nødvendige omkostninger. 

Gevinst ved salg af anlægsaktiver indgår ligeledes i driftsmæssige indtægter, jf. Forsyningstilsynets 

vejledning om indberetning af reguleringsregnskab 2021., 
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5.3.2 Driftsomkostninger 

5.3.2.1 Nettab 

I selskabets fysiske nettab (MWh), der ligger til grund for årets omkostninger til nettab, indgår både en 

mængde elektricitet, der kan henføres til reguleringsåret samt en mængde, der kan henføres til nettab i 

tidligere år. 

Omkostninger forbundet med nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el 

på markedsvilkår samt de hertil hørende omkostninger ved betaling til overliggende net og PSO. I 

opgørelsen indgår både reguleringsårets afregnede a conto omkostninger til nettab samt reguleringsårets 

regnskabsmæssige saldoafregnede beløb, der vedrører tidligere års nettab. Modtagne beløb vedrørende 

udligning af forøgede omkostninger til nettab, der er foranlediget af PSO-finansierede tilslutningsnet, 

udlignes i de samlede omkostninger til nettab. 

5.3.2.2 Demonteringsomkostninger 

I driftsomkostninger er medtaget omkostninger til demontering af eksisterende anlæg. Den del af de 

samlede demonteringsomkostninger, som indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, indgår dog 

ikke i driftsomkostningerne, idet sådanne omkostninger skal indgå i netaktiverne, jf. BEK 1127 § 38, nr. 4. 

5.3.2.3 Tab på debitorer 

Omkostninger til tab på debitorer indgår i driftsomkostningerne jf. årsregnskabslovens principper og 

Energiklagenævnets praksis herom.  

5.3.2.4 Tab ved salg af anlægsaktiver 

Tab ved salg af anlægsaktiver indgår i driftsomkostninger jf. Forsyningstilsynets vejledning om indberetning 

af reguleringsregnskab for 2021. 

5.3.3 Afskrivninger 
Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på netaktiver jf. nedenfor. De anvendte 

afskrivningsperioder følger standardlevetider i BEK 1127 bilag 5. Skrottede netaktiver indgår ligeledes i 

posten. 

5.3.4 Netaktiver 
Netaktiver omfatter anlægsaktiver i form af kollektive elforsyningsnet, grunde og bygninger til brug for 

strømførende anlæg, herunder aktiverede omkostninger vedrørende engrosmodellen m.m. jf. BEK 1127 

bilag 5. 

Værdien af netaktiver og den i reguleringsregnskabet tilhørende anlægsnote er opgjort i overensstemmelse 

med bestemmelserne i BEK 1127 § 44 og de almindelige principper i årsregnskabsloven. Anlæg under 

udførelse indgår ikke ved opgørelse af netaktiverne. 

 

5.3.5 Leveret mængde (MWh) 
Den i selskabets reguleringsregnskab anførte leverede mængde elektricitet er opgjort som faktisk leveret 

mængde til slutbruger eller anden aftager, jf. BEK 1127 § 2 stk. 14.  
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6 Reguleringsregnskab for 1. januar – 31. december 2021 
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