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Kapitel 1 
Indledning 

Denne  vejledning gennemgår, hvordan vi i Forsyningssekretariatet foretager kontrol med 

overholdelse af jeres økonomiske rammer
1
 efter, at vi er gået over til regulering af økonomiske 

rammer fremfor prislofter, samt hvad forskellen er fra tidligere.  

Indledningsvist kan det nævnes, at den største forskel er, at I som selskaber har flerårige øko

nomiske rammer, og at I skal overholde jeres indtægtsrammer eller regnskabsmæssige kon

trolrammer samlet set inden for jeres reguleringsperiode uanset om reguleringsperioden er to 

eller fire år. Herudover beskriver vi, hvornår eventuelle differencer bliver indregnet eller, 

hvornår I har mulighed for at opkræve eller tilbageføre dem. 

1.1 Overgangen fra prislofter til økonomiske rammer 

Under prisloftreguleringen skelnede vi mellem jeres investeringsramme og jeres driftsramme, 

når vi foretog kontrol med overholdelse af jeres prisloft. I den nye regulering ser vi udeluk

kende på jeres faktiske indtægter og kontrollerer, om I har opkrævet flere eller færre indtæg

ter, end jeres indtægtsramme eller regnskabsmæssige kontrolramme tillod. 

I vinteren 2016 fik alle selskaber udmeldt økonomiske rammer for første gang, dog for for

skellige perioder alt efter selskabstype, jf. Tabel 1.1. Mindre selskaber med en debiteret vand

mængde under 800.000 m3 fik udmeldt fireårige økonomiske rammer. Større selskaber med 

en debiteret vandmængde over 800.000 m3 fik til at starte med udmeldt økonomiske rammer 

for toårige perioder. Større selskaber vil på sigt også få udmeldt økonomiske rammer for en 

fireårig periode. I de økonomiske rammer for 2017 foretog vi kontrol med overholdelse af 

prisloftet for 2015. Resultatet heraf blev for alle selskabstyper indregnet i den økonomiske 

ramme for 2017. 

Tabel 1.1 Økonomiske rammer udmeldt i 2016 

Selskabstype Økonomiske rammer 

Mindre vandselskaber 2017-2020 

Større spildevandsselskaber Økonomiske rammer for 2017 og vejledende rammer for 2018-2019 

Større drikkevandsselskaber Økonomiske rammer for 2017-2018 og vejledende rammer for 2019-2020 

1
Vandselskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m3 modtager indtægtsrammer. Vandselskaber med en debite

ret vandmængde på under 800.000 m3 modtager regnskabsmæssige kontrolrammer. 
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1.2 Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 

I 2017 fik større spildevandsselskaber nye økonomiske rammer gældende for 2018-2019. 

Større drikkevandsselskaber samt mindre vandselskaber fik udmeldt statusmeddelelser
2
.  For 

alle selskaber gjaldt det, at der for sidste gang blev foretaget kontrol med overholdelse af et 

prisloft, nemlig prisloftet for 2016. Herudover blev der for sidste gang korrigeret for budget

omkostninger for 2016.  Differencen, som er et resultat af kontrol med overholdelse samt kor

rektion af prisloftet for 2016, bliver indregnet på forskellige tidspunkter for de forskellige sel

skabstyper jf. Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Indregning af kontrol med overholdelse samt korrektion af prisloftet for 2016 

Selskabstype Indregningstidspunkt 

Mindre vandselskaber Økonomiske rammer for 2021-2024 

Større spildevandsselskaber Økonomiske rammer for 2018-2019 

Større drikkevandsselskaber Økonomiske rammer for 2019-2020 

Bemærk, at korrektionen indgår i 2021 for mindre vandselskaber, i 2018 for større spilde

vandsselskaber, og i 2019 for større drikkevandsselskaber. I kan dog fordele korrektionen li

geligt ud på årene i den pågældende reguleringsperioden, uanset om det er en positiv eller ne

gativ kontrol med overholdelse af samt korrektion af prisloftet for 2016.  

Større drikkevandsselskaber havde mulighed for at indregne eller anvende korrektionen for 

kontrol med overholdelse samt korrektion af prisloftet for 2016 i kontrolperioden 2016-

2017.
3
 Den del, der ikke er blevet indregnet eller anvendt i 2017, blev indregnet i regulerings

perioden 2019-2020. 

1.3 Hvornår anses indtægter for opkrævet? 

Hvert år indberetter I jeres indtægter til os, som de fremgår af årsregnskabet. De indtægter, 

som indgår i kontrollen af, om I har overholdt indtægtsrammen, består af de reelt opkrævede 

indtægter, som I har modtaget fra forbrugerne. I skal derfor både have opkrævet og modtaget 

indtægten før, at vi anser indtægten for opkrævet. 

2
En statusmeddelelse gør status på jeres økonomiske rammer, herunder opgørelse over nye tillæg, ændringer i jeres ikke-påvir-

kelige omkostninger samt meddelelse om kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme. 
3

Jf. ØR-bekendtgørelsen § 19, stk. 6 
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Kapitel 2 
Overholdelse af økonomiske rammer inden for regu
leringsperioden 

Mindre vandselskaber får udmeldt økonomiske rammer for fireårige perioder, hvor større 

spilde- og drikkevandselskaber i en overgangsperiode frem til hhv. 2021 og 2022 får udmeldt 

økonomiske rammer for toårige perioder og herefter for fireårige perioder. For alle selskabs

typer gælder det dog, at I skal overholde de økonomiske rammer inden for reguleringsperio

den. Ligeledes gælder det, at kontrolperioden er et år forskudt af reguleringsperioden. Kon

trolperioden starter året inden reguleringsperioden starter, og slutter året inden regulerings

perioden slutter.  

Dette kapitel beskriver, hvordan de tre selskabstyper skal overholde deres reguleringsperio

der, samt hvornår og hvordan kontrol med overholdelse af hhv. indtægtsrammer og regn

skabsmæssig kontrolrammer bliver foretaget. 

2.1 Mindre vandselskaber 

I 2016 fik de mindre vandselskaber udmeldt fireårige økonomiske rammer for reguleringspe

rioden 2017-2020. Den tilsvarende kontrolperiode er 2016-2019, jf. Figur 2.1. 

Figur 2.1 Kontrol- og reguleringsperioder for mindre vandselskaber 

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kontrolperiode: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tidspunkt for kontrol: X X

I 2016 modtog I fireårige økonomiske rammer for 2017-2020 (mørkeblå i Figur 2.1). I 2017 

modtog I en statusmeddelelse, hvoraf der blandt andet fremgik status på overholdelsen af je

res prisloft for 2016. Korrektionen for, om I har overholdt prisloftet for 2016, bliver dog først 

indregnet i jeres næste reguleringsperiode, som løber fra 2021-2024.
4
 Kontrolperioden, der 

ligger forskudt af jeres nuværende reguleringsperiode (lyseblå i Figur 2.1), slutter i 2019. I 

2020 vil vi opgøre, hvorvidt I har overholdt kontrolperioden 2016-2019. Resultatet heraf vil 

blive indregnet i jeres efterfølgende reguleringsperiode for 2021-2024 (mørkegrøn i Figur 

2.1), hvis I samlet set har opkrævet flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrol

ramme tillod. Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolram

mer tillod i perioden, vil differencen ikke blive overført til den efterfølgende reguleringsperi

ode. Differencen bortfalder i dette tilfælde. Bemærk, at kontrol med overholdelse af prisloftet 

4
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 5 



SIDE 7 OVERHOLDELSE AF ØKONOMISKE RAMMER 

__________________ 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

for 2016 bliver håndteret særskilt, men bliver indregnet i reguleringsperioden 2021-2024. 

Dette beskriver vi nedenfor. 

Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 

Når vi i 2020 ser på kontrolperioden 2016-2019, vil vi se adskilt på 2016 og resten af kontrol

perioden 2017-2019, da 2016 omhandler kontrol med et prisloft, og 2017-2019 omhandler 

kontrol med overholdelse af jeres regnskabsmæssige kontrolrammer.  

Kontrollen med overholdelse af prisloftet for 2016 fik I udmeldt i statusmeddelelsen i 2017, 

og den bliver indregnet i jeres næstkommende reguleringsperiode for 2021-2024.
5
 Korrektio

nen bliver indregnet uanset, om der er tale om en positiv eller negativ korrektion, og den bli

ver fordelt ligeligt ud på årene i reguleringsperioden. 

Kontrol med overholdelse af regnskabsmæssige kontrolrammer for 2017-2019 

Der er to mulige situationer, når vi i 2020 ser særskilt på kontrolperioden for 2017-2019: 

I har opkrævet mindre, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod: 

Har I opkrævet færre indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i perioden 

2017-2019, vil denne difference ikke blive overføret til den næstkommende reguleringsperi

ode for 2021-2024. I har dog mulighed for at opkræve tilsvarende flere indtægter, end jeres 

regnskabsmæssige kontrolramme tillader i 2020, så I samlet set holder jer inden for regule

ringsperiodens regnskabsmæssige kontrolrammer. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 3.1. 

Når vi ser på den næste kontrolperiode, som er fra 2020-2023, vil vi tage højde for, at I måtte 

opkræve flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme i 2020. På den måde sik

res det, at I overholder de regnskabsmæssige kontrolrammer inden for reguleringsperioden.  

I har opkrævet mere, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod:  

Har I opkrævet flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i perioden 

2017-2019, vil I få et fradrag i den næstkommende reguleringsperiode for 2021-2024. Fradra

get bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden. I har dog mulighed for at opkræve til

svarende færre indtægter i 2020, så I samlet holder jer inden for reguleringsperiodens regn

skabsmæssige kontrolrammer. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.1.  

I 2021 vil vi derfor se på, om I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæssige 

kontrolramme i 2020, og dermed udligner eller reducerer det, som I har overskredet i den 

regnskabsmæssige kontrolramme i de tre første år af reguleringsperioden. I statusmeddelel

sen for 2022 oplyser vi jer om, hvorvidt reguleringsperioden 2017-2020 er overholdt, samt 

hvilken betydning det har for jer. 

2.2 Større spildevandsselskaber 

På grund af overgangen til ny regulering i 2016 fik de større spildvandselskaber i 2016 ud

meldt en etårig økonomisk ramme for reguleringsperioden 2017. Den tilsvarende kontrolperi

ode er 2016, jf. Figur 2.2. 

5
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 5 
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Figur 2.2 Kontrol- og reguleringsperioder for større spildevandsselskaber 

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kontrolperiode: 2016 2017  2018  2019   2020    2021     2022     2023     2024 2025
Tidspunkt for kontrol: X X X X

I 2016 modtog I en etårig økonomisk ramme for 2017 (mørk orange i Figur 2.2). I 2017 mod

tog I jeres første toårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 2018-2019 (mørkeblå i 

Figur 2.2). Kontrolperioden for, om I har overholdt rammerne, er 2017-2018 (lyseblå i Figur 

2.2).  

Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 

I 2017 kontrollerede vi, om I havde overholdt jeres prisloft for 2016. Resultatet heraf blev ind

regnet i jeres økonomiske rammer for 2018-2019 (mørkeblå i Figur 2.2), hvor det blev indført 

i opgørelsen af jeres økonomiske ramme for 2018. I har dog mulighed for at fordele tillægget 

eller fradraget ud på begge år i reguleringsperioden. 

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer for 2017-2018 

I 2018 har vi kontrolleret, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017. Resultatet heraf 

har vi oplyst jer om i statusmeddelelsen, som I modtog i 2018. Resultatet bliver imidlertid ikke 

indregnet i jeres indtægtsramme, da vi i 2019 vil kontrollere overholdelsen af den samlede 

kontrolperiode for 2017-2018. Bemærk, at hvis I har opkrævet færre indtægter, end jeres ind

tægtsramme tillod i 2017, har I mulighed for at opkræve differencen i 2018.  Hvis I ikke op

kræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.
6

Der er to mulige situationer, når vi i 2019 ser på kontrolperioden for 2017-2018: 

I har opkrævet mindre, end jeres indtægtsrammer tillod: 

Har I opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer tillod i perioden 2017-2018, vil 

denne difference ikke blive overført til den næstkommende reguleringsperiode for 2020-

2021.  

Differencen, der vedrører 2017, har I dog mulighed for at opkræve i 2018, da dette er det sid

ste år i kontrolperioden. Differencen, som vedrører 2018, har I mulighed for at opkræve i 

2019, da dette er det sidste år i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 3.2. 

I har opkrævet mere, end jeres indtægtsrammer tillod:  

Har I opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer tillod i perioden 2017-2018, vil I få 

et fradrag i den næstkommende reguleringsperiode for 2020-2021. Fradraget bliver fordelt 

ligeligt på årene i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.2. I 2020 vil vi 

dog se på, om I har overholdt reguleringsperioden 2018-2019. Hvis I har opkrævet færre ind

tægter, end jeres indtægtsramme for 2019 tillod, vil I have lov til at opkræve tilsvarende flere 

indtægter i 2020, da dette er den igangværende kontrolperiode. I statusmeddelelsen for 2021 

oplyser vi jer om, hvorvidt reguleringsperioden 2018-2019 er overholdt, samt hvilken betyd-

ning det har for jer.  

6
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6 
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De økonomiske rammer for 2018-2019 

I år er en ny reguleringsperiode for 2018-2019 startet. Denne reguleringsperiode skal I over

holde samlet set. 

I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 

2018 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2019, da dette er det sidste år i 

reguleringsperioden.  

Har I derimod opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2018 tillader, har I mulig

hed for at tilbageføre et tilsvarende beløb i 2019.  

Fireårige reguleringsperioder 

Når de fireårige reguleringsperioder starter i 2022, foregår kontrollen som beskrevet for min

dre vandselskaber, jf. afsnit 2.1. 

Ved udmelding af de økonomiske rammer for 2018-2019 fik større spildevandsselskaber, der 

havde opnået en højere effektivitet end den udmeldte effektive grænse, mulighed for at vælge 

at få fireårige økonomiske rammer frem for toårige.
7
 For de spildevandsselskaber, der valgte 

at få fireårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 2018-2021, foregår kontrollen li

geledes som beskrevet for mindre vandselskaber. I skal dog være opmærksomme på forskyd

ningen af reguleringsperioderne i forhold til de mindre vandselskaber. 

2.3 Større drikkevandsselskaber 

I 2016 fik de større drikkevandsselskaber udmeldt toårige økonomiske rammer for regule

ringsperioden 2017-2018. Den tilsvarende kontrolperiode er 2016-2017, jf. Figur 2.3. 

Figur 2.3 Kontrol- og reguleringsperioder for større drikkevandsselskaber 

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023 2024  2025 2026
Kontrolperiode: 2016   2017 2018  2019 2020   2021    2022  2023     2024 2025 2026
Tidpunkt for kontrol: X X X X

I 2016 modtog I toårige økonomiske rammer for 2017-2018 (mørk orange i Figur 2.3). Kon

trolperioden for, om I har overholdt rammerne, er 2016-2017 (lys orange i Figur 2.3). I 2017 

modtog I en statusmeddelelse, hvor der blandt andet blev udmeldt status på overholdelsen af 

jeres prisloft for 2016. I 2018 har I modtaget nye økonomiske rammer for reguleringsperio

den 2019-2020 (mørkeblå i Figur 2.3), mens kontrolperioden for, om I har overholdt ram

merne er 2018-2019 (lyseblå i Figur 2.3).  

Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 

I 2017 kontrollerede vi, om I havde overholdt jeres prisloft for 2016. Resultatet heraf blev I 

oplyst om i jeres statusmeddelelse for 2018, hvor vi indregnede kontrollen i 2019. I år har I 

modtaget økonomiske rammer for 2019-2020, hvor vi har fordelt korrektionen for kontrol 

7
Læs mere om Den effektive grænse i bilag 6 til benchmarking modellen for 2018. https://www.kfst.dk/media/47288/bilag-6-

den-effektive-graense.pdf

https://www.kfst.dk/media/47288/bilag-6-den-effektive-graense.pdf
https://www.kfst.dk/media/47288/bilag-6-den-effektive-graense.pdf
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med overholdelse af samt korrektion af prisloftet for 2016 ligeligt på begge år i reguleringspe

rioden. Bemærk, at I har haft mulighed for at indregne eller anvende kontrol med overhol

delse af samt korrektion af prisloftet for 2016 i 2017. Det er således den del af korrektionen, 

som ikke er blevet indregnet eller anvendt i kontrolperioden, som vi har indregnet i regule

ringsperioden for 2019-2020. Korrektionen skal derfor ses i sammenhæng med kontrol med 

overholdelse af jeres indtægtsramme for 2017. 

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017 

I 2018 har vi kontrolleret, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017. Vi har samtidig 

set på, om I har indregnet eller anvendt kontrol med overholdelse af samt korrektion af pris

loftet for 2016 i 2017. 

Der er to mulige situationer, når vi i 2018 har set særskilt på 2017 i kontrolperioden: 

I har opkrævet mindre, end jeres indtægtsramme tillod: 

Har I opkrævet færre indtægter, end jeres indtægtsramme for 2017 tillod, vil denne difference 

ikke blive overført til den næstkommende reguleringsperiode for årene 2019-2020.  

I har dog mulighed for at opkræve differencen i 2018, da dette er det sidste år i reguleringspe

rioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 3.3. 

I har opkrævet mere, end jeres indtægtsramme tillod:  

Har I opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme for 2017 tillod, vil I få et fradrag i 

den næstkommende reguleringsperiode for 2019-2020. Fradraget bliver fordelt ligeligt på 

årene i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.3. 

Dog har I mulighed for at opkræve tilsvarende færre indtægter i 2018, og dermed overholde 

jeres udmeldte rammer for reguleringsperioden 2017-2018. I 2019 vil vi se på, om I har over

holdt reguleringsperioden 2017-2018. I statusmeddelelsen for 2020 oplyser vi jer om, hvor

vidt reguleringsperioden er overholdt, samt hvilken betydning det har for jer.  

Fireårige reguleringsperioder 

Når de fireårige reguleringsperioder starter i 2023, foregår kontrollen som beskrevet for min

dre vandselskaber, jf. afsnit 2.1.  

Ved årets udmelding af økonomiske rammer for 2019-2020, fik større drikkevandsselskaber, 

der havde opnået en højere effektivitet end den udmeldte effektive grænse, mulighed for at 

vælge at få fireårige økonomiske rammer frem for toårige økonomiske rammer.
8
 For de drik

kevandsselskaber, der valgte at få fireårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 

2019-2022, foregår kontrollen ligeledes som beskrevet for mindre vandselskaber.  I skal dog 

være opmærksomme på forskydningen af reguleringsperioderne i forhold til de mindre vand

selskaber. 

8
Læs mere om Den effektive grænse i bilag 6 til benchmarking modellen for 2018. https://www.kfst.dk/media/47288/bilag-6-

den-effektive-graense.pdf

https://www.kfst.dk/media/47288/bilag-6-den-effektive-graense.pdf
https://www.kfst.dk/media/47288/bilag-6-den-effektive-graense.pdf
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Kapitel 3 
Opkrævning af difference ved realiseret underdæk
ning 

Som beskrevet i kapitel 2 skal I overholde jeres økonomiske rammer inden for en regulerings

periode. I nedenstående tabeller giver vi et overblik over, hvornår I senest kan opkræve en un

derdækning, som I har realiseret i et givent år. En underdækning opstår, når I opkræver færre 

indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i et givent år.  

En difference som følge af, at I har opkrævet færre indtægter end jeres økonomiske ramme til

lader, kan I opkræve i et senere kalenderår inden for jeres kontrolperiode eller i det sidste år i 

reguleringsperioden.
9
 Hvorvidt det er sidste år i reguleringsperioden eller kontrolperioden, 

som gør sig gældende, afhænger derfor af selskabstype, og hvilket år I realiserer underdæk

ningen. Vi gør opmærksomme på, at I ikke kan overføre differencen yderligere. Der er i særlige 

tilfælde mulighed for at opkræve en eventuel difference på et senere tidspunkt, end det sidste 

år i enten reguleringsperioden eller kontrolperioden. Denne mulighed beskriver vi nærmere i 

afsnit 3.4. 

Hvert år oplyser vi jer om, hvorvidt I har overholdt det foregående års indtægtsramme eller 

regnskabsmæssige kontrolramme og dermed, om I har realiseret en underdækning i det givne 

år. Dette bliver I oplyst om uanset, om I modtager nye økonomiske rammer eller en status

meddelelse. 

I de følgende afsnit gennemgår vi mulighederne for opkrævning af en difference som følge af 

en underdækning for de tre forskellige selskabstyper. 

3.1 Mindre vandselskaber 

Mindre vandselskaber har fireårige reguleringsperioder. Hvis I undervejs i en reguleringsperi

ode realiserer en underdækning, har I flere år til at opkræve den realiserede underdækning alt 

efter, hvornår i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 3.1. 

9
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6 
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Tabel 3.1 Opkrævning af underdækning for mindre vandselskaber 

År hvori underdækning er realiseret År hvori underdækning kan opkræves 

2017 2018, 2019, 2020 

2018 2019, 2020 

2019 2020 

2020 2021, 2022, 2023 

2021 2022, 2023, 2024 

2022 2023, 2024 

2023 2024 

2024 2025, 2026, 2027 

En underdækning, som I realiserer i 2018, kan I senest opkræve i 2020, da dette er det sidste 

år i jeres reguleringsperiode. Underdækninger, som I realiserer i 2017-2019, skal I opkræve 

senest i 2020. En underdækning, som I realiserer i 2020, har I indtil 2023 til at opkræve, da 

dette er det sidste år i jeres kontrolperiode. 

3.2 Større spildevandsselskaber 

Fristen for at opkræve en underdækning vil være forskellig alt efter, om I som større spilde

vandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperi

oden I realiserer underdækningen, jf. Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Opkrævning af underdækning for større spildevandsselskaber 

År hvori underdækning er realiseret  År hvori underdækning kan opkræves 

2017 2018 

2018 2019 

2019 2020 

2020 2021 

2021 2022, 2023, 2024 

2022 2023, 2024, 2025 

2023 2024, 2025 

2024 2025 

2025 2026, 2027, 2028 

Toårige reguleringsperioder 

Når der er tale om toårige reguleringsperioder, vil sidste mulighed for at opkræve en under

dækning være året efter, at underdækningen er realiseret. En underdækning, som I eksempel
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vis realiserer i 2018, kan I senest opkræve i 2019, da dette er det sidste år i jeres regulerings

periode. En underdækning, som I realiserer i 2019, kan I senest opkræve i 2020, da dette er 

det sidste år i jeres kontrolperiode. 

Fireårige reguleringsperioder 

Når der fra 2022 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at opkræve en un

derdækning alt efter, hvornår I realiserer underdækningen. Ved fireårige reguleringsperioder 

gælder det samme som beskrevet for mindre vandselskaber, jf. afsnit 3.1. Hvis I som større 

spildevandsselskab har valgt at få fireårige økonomiske rammer for 2018-2021, gælder ligele

des det samme som beskrevet for mindre vandselskaber. Vær dog opmærksom på forskydnin

gen af regulerings- og kontrolperioder i forhold til mindre vandselskaber.  

3.3 Større drikkevandsselskaber 

Fristen for at opkræve en underdækning vil være forskellig alt efter, om I som større drikke

vandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperi

oden I realiserer underdækningen, jf. Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Opkrævning af underdækning for større drikkevandsselskaber 

År hvori underdækning er realiseret År hvori underdækning kan opkræves 

2017 2018 

2018 2019 

2019 2020 

2020 2021 

2021 2022 

2022 2023, 2024, 2025 

2023 2024, 2025, 2026 

2024 2025, 2026 

2025 2026 

2026 2027, 2028, 2029 

Toårige reguleringsperioder 

Når der er tale om toårige reguleringsperioder, vil sidste mulighed for at opkræve en under

dækning være året efter, at underdækningen er realiseret. En underdækning, som I eksempel

vis realiserer i 2018, kan I senest opkræve i 2019, da dette er det sidste år i jeres kontrolperi

ode. En underdækning som I realiserer i 2019, kan I senest opkræve i 2020, da dette er det 

sidste år i jeres reguleringsperiode. 

Fireårige reguleringsperioder 

Når der fra 2023 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at opkræve en un

derdækning alt efter, hvornår I realiserer underdækningen. Ved fireårige reguleringsperioder 

gælder det samme som beskrevet for mindre vandselskaber, jf. afsnit 3.1. Hvis I som større 

drikkevandsselskab har valgt at få fireårige rammer for 2019-2022, gælder ligeledes det 

samme som beskrevet for mindre vandselskaber. Vær dog opmærksom på forskydningen af 

regulerings- og kontrolperioder i forhold til mindre vandselskaber. 
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3.4 Særregel for at opkræve difference ved underdækning 

I tilfælde af, at I modtager jeres afgørelse om økonomiske rammer senere end den 31. oktober 

forud for det år, hvor den økonomiske ramme skal gælde, kan I opkræve en difference som 

følge af, at I har opkrævet færre indtægter, end jeres økonomiske ramme tillod. I kan opkræve 

frem til udgangen af det år, som ligger to år efter, at afgørelsen er truffet.
10

 Bemærk, at det kun 

er en eventuel ekstra, positiv differencen mellem jeres oprindelige økonomiske ramme, og den 

korrigerede økonomiske ramme, som I har mulighed for at opkræve inden for to år efter, at 

den korrigerede afgørelse er truffet.
11

10
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8 

11
Læs mere herom i Notatet Fortolkning af difference efter ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8 https://www.kfst.dk/me

dia/53168/notat-fortolkning-af-difference-efter-oer-bekendtgoerelsens.pdf

https://www.kfst.dk/media/53168/notat-fortolkning-af-difference-efter-oer-bekendtgoerelsens.pdf
https://www.kfst.dk/media/53168/notat-fortolkning-af-difference-efter-oer-bekendtgoerelsens.pdf
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Kapitel 4 
Tilbageførsel af difference ved realiseret overdæk
ning 

Som beskrevet i kapitel 2, skal I overholde jeres økonomiske rammer inden for en regulerings

periode. I nedenstående tabeller giver vi et overblik over, hvornår I senest kan opkræve en 

overdækning, som I har realiseret i et givent år. En overdækning opstår, når I opkræver flere 

indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i et givent år. 

En difference som følge af, at I har opkrævet flere indtægter end jeres økonomiske ramme til

lader, kan I tilbageføre i et senere år inden for reguleringsperioden,
12

 idet I skal overholde je

res økonomiske rammer inden for reguleringsperioden. En difference, som ikke er blevet til

bageført, bliver overført til den næste reguleringsperiode, hvor de økonomiske rammer bliver 

reduceret svarende til differencen. Differencen bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringspe

rioden.  

Hvert år oplyser vi jer om, hvorvidt I har overholdt det foregående års indtægtsramme eller 

regnskabsmæssige kontrolramme og dermed, om I har realiseret en overdækning i det givne 

år. Dette bliver I oplyst om uanset, om I modtager nye økonomiske rammer eller en status

meddelelse. 

I de følgende afsnit gennemgår vi mulighederne for tilbageførsel af en difference som følge af 

en overdækning for de tre forskellige selskabstyper. 

4.1 Mindre vandselskaber 

Mindre vandselskaber har fireårige reguleringsperioder. Hvis I undervejs i en reguleringsperi

ode realiserer en overdækning, har I flere år til at tilbageføre den realiserede overdækning alt 

efter, hvornår i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 4.1. 

12
Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7 
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Tabel 4.1 Tilbageførsel af overdækning for mindre vandselskaber 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves 

2017 2018, 2019, 2020 

2018 2019, 2020 

2019 2020 

2020 - 

2021 2022, 2023, 2024 

2022 2023, 2024 

2023 2024 

2024 - 

En overdækning, som I realiserer i 2018, kan I senest tilbageføre i 2020, da dette er det sidste 

år i jeres reguleringsperiode. Overdækninger som I realiserer i 2017-2019, kan I senest op

kræve i 2020.  

En overdækning, som I ikke når at tilbageføre inden for tidsfristen, bliver overført til den næ

ste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer. 

En overdækning, som I realiserer i 2020, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringspe

riode, jf. Figur 2.1. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny regule

ringsperiode. Hvis I opkræver flere indtægter, end jeres indtægtsramme tillader i 2020, får I et 

fradrag i reguleringsperioden 2025-2028, medmindre I har tilbageført differencen i kontrol

perioden 2020-2023. Bemærk, at en overdækning i 2020 skal ses i sammenhæng med, om 

hele reguleringsperioden 2017-2020 er overholdt. 

4.2 Større spildevandsselskaber 

Fristen for at tilbageføre en overdækning vil være forskellig alt efter, om I som større spilde

vandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperi

oden I realiserer overdækningen, jf. Tabel 4.2.   
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Tabel 4.2 Tilbageførsel af overdækning for større spildevandsselskaber 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves 

2017 - 

2018 2019 

2019 - 

2020 2021 

2021 - 

2022 2023, 2024, 2025 

2023 2024, 2025 

2024 2025 

2025 - 

Toårige reguleringsperioder 

En overdækning, som I realiserer i 2018, kan I senest tilbageføre i 2019, da dette er det sidste 

år i jeres reguleringsperiode.  

En overdækning, som I ikke når at tilbageføre indenfor tidsfristen, bliver overført til den næ

ste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.  

En overdækning, som I realiserer i 2019, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringspe

riode, jf. Figur 2.2. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny regule

ringsperiode. Hvis I opkræver flere indtægter end jeres indtægtsramme tillader i 2019, får I et 

fradrag i reguleringsperioden 2022-2025, medmindre I har tilbageført differencen i kontrol-

perioden 2019-2020. Bemærk, at en overdækning i 2019 skal ses i sammenhæng med, om 

hele reguleringsperioden 2018-2019 er overholdt. 

Fireårige reguleringsperioder 

Når der fra 2022 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at tilbageføre en 

overdækning alt efter, hvornår I realiserer overdækningen. Ved fireårige reguleringsperioder 

gælder det samme som beskrevet for mindre vandselskaber, jf. afsnit 4.1. Hvis I som større 

spildevandsselskab har valgt at få fireårige økonomiske rammer for 2018-2021, gælder ligele

des det samme som beskrevet for mindre vandselskaber. Vær dog opmærksom på forskydnin

gen af regulerings- og kontrolperioder i forhold til mindre vandselskaber. 

4.3 Større drikkevandsselskaber 

Fristen for at tilbageføre en overdækning vil være forskellig alt efter, om I som større drikke

vandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperi

oden I realiserer overdækningen jf. Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Tilbageførsel af overdækning for større drikkevandsselskaber 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves 

2017 2018 

2018 - 

2019 2020 

2020 - 

2021 2022 

2022 - 

2023 2024, 2025, 2026 

2024 2025, 2026 

2025 2026 

2026 - 

Toårige reguleringsperioder 

En overdækning, som I realiserer i 2019, kan I senest tilbageføre i 2020, da dette er det sidste 

år i jeres reguleringsperiode.  

En overdækning, som I ikke når at tilbageføre inden for tidsfristen, bliver overført til den næ

ste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.  

En overdækning, som I realiserer i 2020, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringspe

riode, jf. Figur 2.3. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny regule

ringsperiode. Hvis I opkræver flere indtægter, end jeres indtægtsramme tillader i 2020, får I et 

fradrag i reguleringsperioden 2023-2026, medmindre I har tilbageført differencen i kontrol

perioden 2020-2021. Bemærk, at en overdækning i 2020 skal ses i sammenhæng med, om 

hele reguleringsperioden 2019-2020 er overholdt.  

Fireårige reguleringsperioder 

Når der fra 2023 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at tilbageføre en 

overdækning alt efter, hvornår I realiserer overdækningen. Ved fireårige reguleringsperioder 

gælder det samme som beskrevet for mindre vandselskaber, jf. afsnit 4.1. Hvis I som større 

drikkevandsselskab har valgt at få fireårige rammer for 2019-2022, gælder ligeledes det 

samme som beskrevet for mindre vandselskaber. Vær dog opmærksom på forskydningen af 

regulerings- og kontrolperioder i forhold til mindre vandselskaber. 
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