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SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING 

Kapitel 1 
Indledning 

Denne vejledning gennemgår, hvordan vi i Forsyningssekretariatet foretager kontrollen med 
vandselskabers overholdelse af økonomiske rammer1.  

Vandselskaber har flerårige økonomiske rammer, der samlet set skal overholdes inden for re-
guleringsperioden uanset, om reguleringsperioden er to, tre eller fire år. I kontrollen ser vi 
udelukkende på jeres faktiske indtægter, og om der er opkrævet flere eller færre indtægter, 
end jeres indtægtsramme eller regnskabsmæssige kontrolramme tillod. 

I vejledningen beskriver vi også, hvornår I har mulighed for at opkræve eller tilbageføre over-
dækninger og underdækninger, samt hvornår en overdækning bliver indregnet som et fradrag 
i en kommende økonomisk ramme. 

I 2020 udmeldte vi økonomiske rammer og statusmeddelelser til alle forskellige typer af vand-
selskaber, jf. Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Økonomiske rammer udmeldt i 2020 

Selskabstype Økonomiske rammer

Mindre spildevandsselskaber Økonomiske rammer for 2021-2023 og vejledende ramme for 2024

Mindre drikkevandsselskaber Økonomiske rammer for 2021-2022 og vejledende rammer for 2023-2024

Større spildevandsselskaber Statusmeddelelse 

Større drikkevandsselskaber Økonomiske rammer for 2021-2022 og vejledende rammer for 2023-2024

Større drikkevandsselskaber med fi-

reårige rammer for 2019-2022 

Statusmeddelelse

1.1 Overgangen fra prislofter til økonomiske rammer i 2016/2017  

I 2016 blev den økonomiske regulering ændret. Blandt andet overgik vandselskaberne fra at 
få prislofter til at få indtægtsrammer (økonomiske rammer). Tidspunktet for indregning af 
kontrol med overholdelse samt korrektion af prisloftet for 2016 (det sidste år med prislofter) 
er forskellige for de enkelte selskabstyper jf. Tabel 1.2. For alle større vandselskaber er kon-
trol med overholdelse samt korrektion af prisloftet for 2016 indregnet i tidligere års økonomi-
ske rammer. 

__________________ 

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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Men for de mindre vandselskaber er kontrol med overholdelse og korrektion af prisloftet for 
2016 først indregnet i de økonomiske rammer udmeldt i 2020, som dækker årene 2021-2023 
hhv. 2021-2022.  

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

Selskabstype Indregningstidspunkt

Mindre spildevandsselskaber Økonomiske rammer for 2021-2023

Mindre drikkevandsselskaber Økonomiske rammer for 2021-2022

Større spildevandsselskaber Økonomiske rammer for 2018-2019

Større drikkevandsselskaber Økonomiske rammer for 2019-2020

1.2 Hvornår anses indtægter for opkrævet?  

Hvert år indberetter I jeres indtægter til os som de fremgår af årsregnskabet for det forudgå-
ende år. De indtægter, som indgår i kontrollen af, om I har overholdt indtægtsrammen, består 
af de reelt opkrævede indtægter fra forbrugerne og ikke de indtægter, som I har faktureret hos 
forbrugerne, men som ikke er betalt endnu.  

For indtægter fra tilslutningsbidrag gælder andre regler, idet I her har mulighed for at vælge, 
om I regulatorisk vil indtægtsføre indtægter fra tilslutningsbidrag i året eller periodisere over 
anlæggets levetid. Den regulatoriske indregningsmetode af indtægter fra tilslutningsbidrag 
kan derfor afvige fra indregningsmetoden i jeres årsregnskab. 



Reguleringsperiode: 2017 2018 
Kontrolperiode: 2016 2017 2018 
Tids unktfor kontrol: 

2019 202 
201 2020 2021 202 

X 

2024 2025 2026 202 
2023 2024 2025 202 202 
X X 

SIDE 6 KAPITEL 2 OVERHOLDELSE AF ØKONOMISKE RAMMER INDEN FOR REGULERINGSPERIODEN 

Kapitel 2 
Overholdelse af økonomiske rammer inden for regu-
leringsperioden 

I 2016 blev vandsektorloven revideret, og overgangsperioden mellem den tidligere og den nu-
værende regulering er endnu ikke afsluttet. Mindre spilde- og drikkevandselskaber får frem til 
overgangsperiodens afslutning i hhv. 2023 og 2022 økonomiske rammer for hhv. en treårig og 
en toårig periode og først herefter fast for fireårige perioder.  Større spilde- og drikkevandsel-
skaber får i overgangsperioden og frem til hhv. 2023 og 2022 økonomiske rammer for toårige 
perioder og først herefter fast for fireårige perioder2.  

For alle selskabstyper gælder, at I skal overholde de økonomiske rammer inden for jeres regu-
leringsperiode. Kontrolperioden er et år forskudt af reguleringsperioden. Kontrolperioden 
starter året inden reguleringsperioden starter og slutter året inden reguleringsperioden slut-
ter.  

Dette kapitel beskriver, hvordan de fire selskabstyper skal overholde deres reguleringsperio-
der, og hvornår og hvordan kontrol med overholdelse af hhv. indtægtsrammer og regnskabs-
mæssige kontrolrammer bliver foretaget. 

2.1 Mindre spildevandsselskaber 

I 2020 fik de mindre spildevandsselskaber treårige økonomiske rammer for reguleringsperio-
den 2021-2023. Den tilsvarende kontrolperiode er 2020-2022, jf. Figur 2.1.  

Figur 2.1 Kontrol- og reguleringsperioder for mindre spildevandsselskaber 

I 2016 modtog I fireårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 2017-2020 (mørkeblå 
i Figur 2.1). Den tilsvarende kontrolperiode er 2016-2019 (lyseblå i Figur 2.1). I 2020 modtog 
I treårige økonomiske rammer for 2021-2023 (mørkegrøn i Figur 2.1). I 2021 vil I modtage en 

__________________ 

2
Enkelte større drikkevandsselskaber har allerede fireårige reguleringsperioder. Dette er beskrevet i afsnit 2.4 samt Figur 2.6. 

2021 2022 2023
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statusmeddelelse, hvoraf der blandt andet fremgår status på overholdelsen af jeres regule-
ringsperiode 2017-2020. Kontrolperioden, der ligger forskudt af jeres nuværende regulerings-
periode (lysegrøn i Figur 2.1), slutter i 2022.  

I 2023 vil vi opgøre, hvorvidt I har overholdt kontrolperioden 2020-2022. Resultatet heraf vil 
blive indregnet i jeres efterfølgende reguleringsperiode for 2024-2027 (mørk rosa i Figur 2.1), 
hvis I samlet set har opkrævet flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme til-
lod.3 Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i 
perioden, vil differencen ikke blive overført til den efterfølgende reguleringsperiode. Differen-
cen bortfalder i dette tilfælde.4 Bemærk, at kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 bli-
ver håndteret særskilt, men er indregnet i reguleringsperioden 2021-2023. Dette beskriver vi 
nedenfor. 

Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 

I 2020 har vi kontrolleret perioden 2016-2019.  Året 2016 har vi dog kontrolleret adskilt fra 
resten af kontrolperioden 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 i statusmeddelelsen i 2017, og den er 
indregnet i jeres reguleringsperiode for 2021-2023.5 Korrektionen er indregnet uanset, om 
der er tale om en positiv eller negativ korrektion, og den er fordelt ligeligt ud på årene i regu-
leringsperioden. 

Kontrol med overholdelse af regnskabsmæssige kontrolrammer for 2017-2019 

Der var to mulige situationer, da vi i 2020 så særskilt på kontrolperioden for 2017-2019: 

I har opkrævet mindre, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod: 

Hvis I havde opkrævet færre indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i 
perioden 2017-2019, er denne difference ikke overført til den efterfølgende reguleringsperi-
ode for 2021-2023. I havde dog mulighed for at opkræve tilsvarende flere indtægter, end jeres 
regnskabsmæssige kontrolramme tillod 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 2020-2022, vil vi tage højde for, at I måtte 
opkræve flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme i 2020. På den måde 
overholder I de regnskabsmæssige kontrolrammer inden for reguleringsperioden.  

I har opkrævet mere, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod:  

Hvis I havde opkrævet flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i pe-
rioden 2017-2019, fik I et fradrag i den efterfølgende reguleringsperiode for 2021-2023. Fra-
draget bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden. I havde dog mulighed for at op-
kræve tilsvarende færre indtægter i 2020, så I samlet holder jer inden for reguleringsperio-
dens regnskabsmæssige kontrolrammer. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.1.  

I 2021 vil vi derfor kontrollere, om I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæs-
sige kontrolramme i 2020 og dermed udligner eller reducerer det, som I har overskredet den 
regnskabsmæssige kontrolramme med i de tre første år af reguleringsperioden. En udligning 
eller reduktion vil føre til en tilpasning af jeres regnskabsmæssige kontrolrammer for 2022-

 

 

__________________ 

3
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9 

4
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8 

5
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 21, stk. 5 
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2023, hvor det tidligere indregnede fradrag vil blive reduceret tilsvarende. I statusmeddelel-
sen for 2021 oplyser vi jer om, hvorvidt reguleringsperioden 2017-2020 er overholdt, og hvil-
ken betydning det har for jer. 

De regnskabsmæssige kontrolrammer for 2021-2023 

I år er en ny reguleringsperiode for 2021-2023 startet. I denne reguleringsperiode skal I sam-
let set overholde jeres rammer. 

I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 
2021 og 2022 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2023, da dette er det 
sidste år i reguleringsperioden. Hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 
2023 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference frem til 2026, da dette er det 
sidste år i kontrolperioden. 

Har I derimod opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2021 og 2022 tillader, har 
I mulighed for at tilbageføre et tilsvarende beløb i 2023. Hvis I har opkrævet flere indtægter, 
end jeres indtægtsramme i 2023 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne diffe-
rence, da 2023 er det sidste år i reguleringsperioden. 

2.2 Mindre drikkevandsselskaber 

I 2020 fik de mindre drikkevandsselskaber toårige økonomiske rammer for reguleringsperio-
den 2021-2022. Den tilsvarende kontrolperiode er 2020-2021, jf. Figur 2.2.  

Figur 2.2 Kontrol- og reguleringsperioder for mindre drikkevandsselskaber

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2027
Kontrolperiode: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tidespunkt for kontrol: X X X

 

I 2016 modtog I fireårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 2017-2020 (mørkeblå 
i Figur 2.2). Den tilsvarende kontrolperiode er 2016-2019 (lyseblå i Figur 2.2). I 2020 modtog 
I toårige økonomiske rammer for 2021-2022 (mørkegrøn i Figur 2.2). I 2021 vil I modtage en 
statusmeddelelse, hvoraf der blandt andet fremgår status på overholdelsen af jeres regule-
ringsperioden 2017-2020.  

Kontrolperioden, der ligger forskudt af jeres nuværende reguleringsperiode (lysegrøn i Figur 
2.2), slutter i 2021. I 2022 vil vi opgøre, hvorvidt I har overholdt kontrolperioden 2020-2021. 
Resultatet heraf vil blive indregnet i jeres efterfølgende reguleringsperiode for 2023-2026 
(mørk rosa i Figur 2.2), hvis I samlet set har opkrævet flere indtægter end jeres regnskabs-
mæssige kontrolramme tillod.6 Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæs-
sige kontrolrammer tillod i perioden, vil differencen ikke blive overført til den efterfølgende 

__________________ 

6
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9 
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reguleringsperiode. Differencen bortfalder i dette tilfælde.7 Bemærk, at kontrol med overhol-
delse af prisloftet for 2016 foretages særskilt, men er indregnet i reguleringsperioden 2021-
2022. Dette beskriver vi nedenfor. 

Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016 

I 2020 så vi på kontrolperioden 2016-2019.  Året 2016 har vi kontrolleret adskilt fra resten af 
kontrolperioden 2017-2019, da 2016 omhandler kontrol med et prisloft, og 2017-2019 om-
handler kontrol med overholdelse af jeres regnskabsmæssige kontrolrammer.  

Kontrollen med overholdelse af prisloftet for 2016 fik I udmeldt i statusmeddelelsen i 2017, 
og den er indregnet i jeres reguleringsperiode for 2021-2022.8 Korrektionen er indregnet uan-
set, om der er tale om en positiv eller negativ korrektion, og den er fordelt ligeligt ud på årene 
i reguleringsperioden. 

Kontrol med overholdelse af regnskabsmæssige kontrolrammer for 2017-2019 

Der var to mulige situationer, da vi i 2020 så særskilt på kontrolperioden for 2017-2019: 

I havde opkrævet mindre, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod: 

Hvis I hade opkrævet færre indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i pe-
rioden 2017-2019, er denne difference ikke overført til den næstkommende reguleringsperi-
ode for 2021-2022. I havde 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 
3.23.1. Når vi ser på den næste kontrolperiode, som er fra 2020-2021, vil vi tage højde for, at I 
måtte opkræve flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme i 2020. På den 
måde overholder I de regnskabsmæssige kontrolrammer inden for reguleringsperioden.  

I har opkrævet mere, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod:  

Hvis I havde I opkrævet flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i 
perioden 2017-2019, fik  I et fradrag i den efterfølgende reguleringsperiode for 2021-2022. 
Fradraget bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden. I har dog mulighed for at op-
kræve tilsvarende færre indtægter i 2020, så I samlet holder jer inden for reguleringsperio-
dens regnskabsmæssige kontrolrammer. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.2.  

I år vil vi derfor kontrollere, 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. En udligning eller 
reduktion vil føre til en tilpasning af jeres regnskabsmæssige kontrolrammer for 2022, hvor 
det tidligere indregnede fradrag vil blive reduceret tilsvarende. I statusmeddelelsen for 2022 
oplyser vi jer om, hvorvidt reguleringsperioden 2017-2020 er overholdt, og hvilken betydning 
det har for jer. 

De regnskabsmæssige kontrolrammer for 2021-2022 

I år er en ny reguleringsperiode for 2021-2022 startet. I denne reguleringsperiode skal I sam-
let set overholde jeres rammer. 

I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 
2021 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2022, da dette er det sidste år i 

__________________ 

7
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8

8
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 21, stk. 5
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reguleringsperioden. Hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 2022 tilla-
der, har I mulighed for at opkræve denne difference frem til 2025, da dette er det sidste år i 
kontrolperioden. 

Opkræver I derimod flere indtægter, end jeres indtægtsramme i år tillader, har I mulighed for 
at tilbageføre et tilsvarende beløb i 2022. Hvis I har opkrævet flere indtægter, end jeres ind-
tægtsramme i 2022 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference, da 2022 er 
det sidste år i reguleringsperioden. 

2.3 Større spildevandsselskaber 

I 2019 fik de større spildevandsselskaber toårige økonomiske rammer for reguleringsperio-
den 2020-2021. Den tilsvarende kontrolperiode er 2019-2020, jf. Figur 2.3 og Figur 2.4. 

Figur 2.3 Kontrol- og reguleringsperioder for større spildevandsselskaber 

Reguleringsperiode: 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Kontrolperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Tidspunkt for kontrol: X X X X X

På grund af overgangen til ny regulering i 2016 fik de større spildvandselskaber i 2016 en et-
årig økonomisk ramme for 2017 (mørk orange i Figur 2.3). Den tilsvarende kontrolperiode er 
2016 (lys orange i Figur 2.3). I 2017 modtog I jeres første toårige økonomiske rammer for re-
guleringsperioden 2018-2019 (mørkeblå i Figur 2.3). Kontrolperioden for, om I har overholdt 
rammerne, er 2017-2018 (lyseblå i Figur 2.3). I 2019 modtog I toårige økonomiske rammer 
for reguleringsperioden 2020-2021 (mørkegrøn i Figur 2.3). Kontrolperioden for, om I har 
overholdt rammerne, er 2019-2020 (lysegrøn i Figur 2.3). I 2021 vil I modtage toårige økono-
miske rammer for reguleringsperioden 2022-2023 (mørk rosa i Figur 2.3). Kontrolperioden 
for, om I har overholdt rammerne, er 2021-2022 (lys rosa i Figur 2.3). 

Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer for kontrolperioden 2019-2020 

Der er to mulige situationer, når vi i 2021 ser på kontrolperioden for 2019-2020: 

I har opkrævet mindre, end jeres indtægtsrammer tillod: 

Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer tillod i perioden 2019-2020, 
vil denne difference ikke blive overført til den næstkommende reguleringsperiode for 2022-
2023. 

Differencen, der vedrører 2019, havde I mulighed for at opkræve i 2020, da dette var det sid-
ste år i kontrolperioden. Differencen, som vedrører 2020, har I mulighed for at opkræve i 
2021, da dette er det sidste år i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 3.3. 

I har opkrævet mere, end jeres indtægtsrammer tillod:  

Hvis I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer tillod i perioden 2019-2020, 
vil I få et fradrag i den næstkommende reguleringsperiode for 2022-2023. Fradraget bliver 
fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.2. 

Dog har I mulighed for at opkræve tilsvarende færre indtægter i 2021 og dermed overholde 
jeres rammer for reguleringsperioden 2020-2021. I 2022 vil vi kontrollere, om I har overholdt 
reguleringsperioden 2020-2021 og dermed udligner eller reducerer det, som I har overskre-
det indtægtsrammen med i 2020.  En udligning elle reduktion vil føre til en tilpasning af jeres 
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indtægtsramme for 2023, hvor det tidligere indregnede fradrag vil blive reduceret tilsvarende. 
I statusmeddelelsen for 2022 oplyser vi jer om, hvorvidt reguleringsperioden er overholdt, og 
hvilken betydning det har for jer.  

Indtægtsrammer for reguleringsperioden 2020-2021 

I år er sidste år i reguleringsperioden 2020-2021. Denne reguleringsperiode skal I overholde 
samlet set. 

I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 
2020 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2021, da dette er det sidste år i 
reguleringsperioden. Hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 2021 tilla-
der, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2022, da dette er det sidste år i kontrol-
perioden. 

Har I derimod opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2020 tillader, har I mulig-
hed for at tilbageføre et tilsvarende beløb i 2021. Hvis I i 2021 opkræver flere indtægter, end 
jeres indtægtsramme i 2021 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference, 
da 2021 er det sidste år i reguleringsperioden. 

Fireårige reguleringsperioder 

Når de fireårige reguleringsperioder starter i 2024, foregår kontrollen som beskrevet for min-
dre spildevandvandsselskaber, 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.9 For de spildevandsselskaber, der valgte 
at få fireårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 2018-2021, foregår kontrollen li-
geledes som beskrevet for mindre spildevandsvandselskaber. I skal dog være opmærksomme 
på forskydningen af reguleringsperioderne i forhold til de mindre spildevandsselskaber, jf. Fi-
gur 2.4.  Bemærk desuden, at alle større spildevandsselskaber får udmeldt en toårig økono-
misk ramme for perioden 2022-2023. 

Figur 2.4 Kontrol- og reguleringsperioder for større spildevandsselskaber med fireårige 
reguleringsperioder 

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Kontrolperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tidspunkt for kontrol: X X X X

2.4 Større drikkevandsselskaber 

I 2020 fik de større drikkevandsselskaber udmeldt toårige økonomiske rammer for regule-
ringsperioden 2021-2022. Den tilsvarende kontrolperiode er 2020-2021, jf. Figur 2.5 og Figur 
2.6. 

__________________ 

9
 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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Figur 2.5 Kontrol- og reguleringsperioder for større drikkevandsselskaber 

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Kontrolperiode: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028
Tidspunkt for kontrol: X X X X

I 2016 modtog I toårige økonomiske rammer for 2017-2018 (mørk orange i Figur 2.5). Kon-
trolperioden for, om I har overholdt rammerne, er 2016-2017 (lys orange i Figur 2.5). I 2017 
modtog I en statusmeddelelse, hvor der blandt andet blev udmeldt status på overholdelsen af 
jeres prisloft for 2016. I 2018 modtog I toårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 
2019-2020 (mørkeblå i Figur 2.5), mens kontrolperioden for, om I har overholdt rammerne er 
2018-2019 (lyseblå i Figur 2.5). I 2020 modtog I toårige økonomiske rammer for regulerings-
perioden 2021-2022 (mørkegrøn i Figur 2.5). Kontrolperioden for, om I har overholdt ram-
merne, er 2020-2021 (lysegrøn i Figur 2.5). I 2022 vil I modtage fireårige økonomiske rammer 
for reguleringsperioden 2023-2026 (mørk rosa  i Figur 2.5), mens kontrolperioden for, om I 
har overholdt rammerne er 2022-2025 (lys rosa i Figur 2.5). 

Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer for reguleringsperioden 2019-2020 

I 2020 kontrollerede vi, om I havde overholdt jeres indtægtsramme i kontrolperioden for 
2018-2019. I 2021 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme i reguleringsperi-
oden for 2019-2020. Resultatet heraf oplyser vi jer om i statusmeddelelsen, som I modtager i 
år.  

Der var to mulige situationer, da vi i 2020 så på kontrolperioden for 2018-2019: 

I har opkrævet mindre, end jeres indtægtsramme tillod: 

Hvis I havde opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer tillod i perioden 2018-
2019, blev denne difference ikke overført til den næstkommende reguleringsperiode for 
2021-2022.  

Differencen, der vedrører 2018, havde I dog mulighed for at opkræve i 2019, da dette var det 
sidste år i kontrolperioden. Differencen, som vedrører 2019, havde I mulighed for at opkræve i 
2020, da dette var det sidste år i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 3.3. 

I har opkrævet mere, end jeres indtægtsrammer tillod:  

Hvis I havde opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer tillod i perioden 2018-2019, 
modtog I et fradrag i reguleringsperioden for 2021-2022. Fradraget blev fordelt ligeligt på 
årene i reguleringsperioden. Dette beskriver vi nærmere i kapitel 4.2. 

Dog havde I mulighed for at opkræve tilsvarende færre indtægter i 2020 og dermed overholde 
jeres udmeldte rammer for reguleringsperioden 2019-2020. I år vil vi kontrollere, om I har 
overholdt reguleringsperioden 2019-2020 og dermed udligner eller reducerer det, som I har 
overskredet indtægtsrammen med i 2019.  En udligning elle reduktion vil føre til en tilpasning 
af jeres indtægtsramme for 2022, hvor det tidligere indregnede fradrag vil blive reduceret til-
svarende. I statusmeddelelsen for 2021 oplyser vi jer om, hvorvidt reguleringsperioden er 
overholdt, og hvilken betydning det har for jer.  

Indtægtsrammer for 2021-2022 

I år er en ny reguleringsperiode for 2021-2022 startet. Denne reguleringsperiode skal I over-
holde samlet set. 
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I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 
2021 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2022, da dette er det sidste år i 
reguleringsperioden. Hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i 2022 tilla-
der, har I mulighed for at opkræve denne difference frem til 2025, da dette er det sidste år i 
kontrolperioden. 

Har I derimod opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2021 tillader, har I mulig-
hed for at tilbageføre et tilsvarende beløb i 2022. Hvis I har opkrævet flere indtægter, end je-
res indtægtsramme i 2022 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference, da 
2022 er det sidste år i reguleringsperioden.  

Fireårige reguleringsperioder 

Når de fireårige reguleringsperioder starter i 2023, foregår kontrollen som beskrevet for min-
dre drikkevandselskaber, jf. afsnit 2.2.  

Ved udmelding af de 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.10 For de drikke-
vandsselskaber, der valgte at få fireårige økonomiske rammer for reguleringsperioden 2019-
2022, foregår kontrollen ligeledes som beskrevet for mindre drikkevandsselskaber. I skal dog 
være opmærksomme på forskydningen af reguleringsperioderne i forhold til de mindre drik-
kevandsselskaber, jf. Figur 2.6. 

Figur 2.6 Kontrol- og reguleringsperioder for større drikkevandsselskaber med fire-
årige reguleringsperioder 

Reguleringsperiode: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Kontrolperiode: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Tidspunkt for kontrol: X X X

__________________ 

10
 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. Hvorvidt det er sidste år i reguleringsperioden eller kontrolperioden, 
som gør sig gældende, afhænger af selskabstype, og hvilket år I realiserer underdækningen. Vi 
gør opmærksom på, at I i udgangspunktet ikke kan overføre differencen yderligere11. Der er 
dog 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 beskri-
ver vi nærmere i afsnit 3.5.12 

Hvert år oplyser vi jer om, hvorvidt I har overholdt det foregående års indtægtsramme eller 
regnskabsmæssige kontrolramme og dermed blandt andet, om I har realiseret en underdæk-
ning i det givne år. Dette bliver I oplyst om uanset, om I modtager nye økonomiske rammer 
eller blot en statusmeddelelse. 

I de følgende afsnit gennemgår vi mulighederne for opkrævning af en difference som følge af 
en underdækning for de fire forskellige selskabstyper. 

3.1 Mindre spildevandsselskaber 

Mindre spildevandsselskaber har fireårige reguleringsperioder – dog afbrudt af en treårig re-
guleringsperiode fra 2021-2023, hvorefter reguleringsperioderne er fireårige igen. Hvis I un-
dervejs i en reguleringsperiode realiserer en underdækning, har I flere år til at opkræve den 
realiserede underdækning alt efter, hvornår i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Ta-
bel 3.1. 

 

 

__________________ 

11
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8 

12
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 11 
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Tabel 3.1 Opkrævning af underdækning for mindre spildevandsselskaber 

År hvori underdækning er realiseret År hvori underdækning kan opkræves

2017 2018, 2019, 2020

2018 2019, 2020

2019 2020

2020 2021, 2022

2021 2022, 2023

2022 2023

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026, 2027

 

 

En underdækning, som I realiserer i de første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 2017-
2019, kan I senest opkræve i 2020, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode. Vær op-
mærksom på, at hvis I skulle opkræve mere i 2020 end underdækningen i perioden 2017-
2019, får I samlet set en overdækning for reguleringsperioden. I får da et fradrag modsva-
rende overdækningen for reguleringsperioden samlet set i den kommende reguleringsperi-
ode, 2024-2027.  

En underdækning, som I realiserede i 2020, kan I senest opkræve i 2022, da dette er det sidste 
år i jeres kontrolperiode. Underdækninger, som I realiserer i 2021-2022, har I indtil 2023 til at 
opkræve, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode. 

3.2 Mindre drikkevandsselskaber 

Mindre drikkevandsselskaber har fireårige reguleringsperioder – dog afbrudt af en toårig re-
guleringsperiode fra 2021-2022, hvorefter reguleringsperioderne er fireårige igen. Hvis I un-
dervejs i en reguleringsperiode realiserer en underdækning, har I flere år til at opkræve den 
realiserede underdækning alt efter, hvornår i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Ta-
bel 3.2. 
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Tabel 3.2 Opkrævning af underdækning for mindre drikkevandsselskaber  

År hvori underdækning er realiseret År hvori underdækning kan opkræves

2017 2018, 2019, 2020

2018 2019, 2020

2019 2020

2020 2021

2021 2022

2022 2023, 2024, 2025

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026

 

 

En underdækning, som I realiserede i de første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 2017-
2019, kunne I senest opkræve i 2020, da dette var det sidste år i jeres reguleringsperiode. Vær 
opmærksom på, at hvis I opkrævede mere i 2020 end underdækningen i perioden 2017-2019, 
får I samlet set en overdækning for reguleringsperioden. I får da et fradrag modsvarende over-
dækningen for reguleringsperioden samlet set i den kommende reguleringsperiode, som er 
2024-2027.  

En underdækning, som I realiserede i 2020, kan I senest opkræve i 2021, da dette er det sidste 
år i jeres kontrolperiode. En underdækning, som I realiserer i 2021, kan I senest opkræve i 
2022, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode. 

3.3 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 3.3 og Tabel 3.4. 
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Tabel 3.3 Opkrævning af underdækning for større spildevandsselskaber, toårige ram-
mer  

År hvori underdækning er realiseret  År hvori underdækning kan opkræves

2017 2018

2018 2019

2019 2020

2020 2021

2021 2022 

2022 2023

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026, 2027

2025 2026, 2027

 

 

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 realiserede i 2020, kan I senest opkræve i 2021, da dette er det sidste år i jeres regule-
ringsperiode. En underdækning, som I realiserer i 2021, kan I senest opkræve i 2022, da dette 
er det sidste år i jeres kontrolperiode. 

En underdækning, som I realiserer i det første år i en reguleringsperiode, fx i 2020, kan I se-
nest opkræve i 2021, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode. Vær opmærksom på, 
at hvis I skulle opkræve mere i 2021 end underdækningen i 2020, får I en overdækning for re-
guleringsperioden samlet set. I får da et fradrag modsvarende overdækningen for regulerings-
perioden samlet set i den kommende reguleringsperiode, som er 2024-2027.  

Fireårige reguleringsperioder 

Når der fra 2024 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 spildevandsselskaber, jf. afsnit 3.1.  

Hvis I som større spildevandsselskab har valgt at få fireårige økonomiske rammer for 2018-
2021, har I flere år til at opkræve den realiserede underdækning alt efter, hvornår i regule-
ringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Opkrævning af underdækning for større spildevandsselskaber, fireårige ram-
mer 

År hvori underdækning er realiseret  År hvori underdækning kan opkræves

2017 2018, 2019, 2020

2018 2019, 2020, 2021

2019 2020, 2021

2020 2021

2021 2022 

2022 2023

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026, 2027

2025 2026, 2027

 

 

3.4 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 3.5 og Tabel 3.6. 

Tabel 3.5 Opkrævning af underdækning for større drikkevandsselskaber, toårige ram-
mer 

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 realiserede i 2020, kan I senest opkræve i 2021, da dette er det sidste år i jeres kontrolpe-
riode. En underdækning, som I realiserer i 2021, kan I senest opkræve i 2022, da dette er det 
sidste år i jeres reguleringsperiode. 
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En underdækning, som I realiserede i det første år i en reguleringsperiode, fx i 2019, kunne I 
senest opkræve i 2020, da dette var det sidste år i jeres reguleringsperiode. Vær opmærksom 
på, at hvis I opkrævede mere i 2020 end underdækningen i 2019, får I samlet set en overdæk-
ning for reguleringsperioden. I får da et fradrag modsvarende overdækningen for regulerings-
perioden samlet set i den kommende reguleringsperiode, som er 2023-2026.  

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 drikkevandsselskaber, jf. afsnit 3.2.  

Hvis I som større drikkevandsselskab har valgt at få fireårige rammer for 2019-2022, har I 
flere år til at opkræve den realiserede underdækning alt efter, hvornår i reguleringsperioden I 
har realiseret den, jf. Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Opkrævning af underdækning for større drikkevandsselskaber, fireårige ram-
mer 

År hvori underdækning er realiseret År hvori underdækning kan opkræves 

2017 2018

2018 2019, 2020, 2021

2019 2020, 2021, 2022

2020 2021, 2022

2021 2022

2022 2023, 2024, 2025

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026

2025 2026

2026 2027, 2028, 2029

 

 

3.5 Særregel for at opkræve difference ved underdækning 

Hvis 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 frem til udgangen af det år, 
som ligger to år efter, at afgørelsen er truffet.13 Bemærk, at det kun er en eventuel ekstra, posi-
tiv 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.  

 

 

__________________ 

13
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 11 
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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,14 idet I skal overholde je-
res økonomiske rammer inden for reguleringsperioden. En difference, som ikke er tilbageført, 
bliver overført til den næste reguleringsperiode, hvor de økonomiske rammer bliver reduce-
ret svarende til differencen. Differencen bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden.  

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 fire forskellige selskabstyper. 

4.1 Mindre spildevandsselskaber 

Mindre spildevandsselskaber har fireårige reguleringsperioder, dog afbrudt af en treårig regu-
leringsperiode fra 2021-2023 hvorefter reguleringsperioderne er fireårige igen. Hvis I under-
vejs i en reguleringsperiode realiserer en overdækning, har I flere år til at tilbageføre den rea-
liserede overdækning alt efter, hvornår i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 4.1. 

 

 

__________________ 

14
 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9 
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Tabel 4.1 Tilbageførsel af overdækning for mindre spildevandsselskaber 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves

2017 2018, 2019, 2020

2018 2019, 2020

2019 2020

2020 -

2021 2022, 2023

2022 2023

2023 -

2024 2025, 2026, 2027

 

 

En overdækning, som I realiserede i 2020, kan I ikke tilbageføre i et senere år, da dette var det 
sidste år i jeres reguleringsperiode. Overdækninger, som I realiserer i 2021-2022, kan I senest 
opkræve i 2023.  

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 realiserede i 2020, er særlig, da det er det sidste år i jeres regulerings-
periode, jf. Tabel 4.1. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny regule-
ringsperiode. Hvis I har opkrævet flere indtægter i 2020, end jeres indtægtsramme for 2020 
tillader, får I et fradrag i reguleringsperioden 2024-2027. Bemærk, at en overdækning i 2020 
skal ses i sammenhæng med, om hele reguleringsperioden 2017-2020 samlet set er overholdt. 
Hvis der var en underdækning i perioden 2017-2019, modregnes denne i overdækningen for 
2020, og det er kun den resterende del, som videreføres som fradrag i den næstkommende re-
guleringsperiode. 

4.2 Mindre drikkevandsselskaber 

Mindre drikkevandsselskaber har fireårige reguleringsperioder, dog afbrudt af en toårig regu-
leringsperiode fra 2021-2022 (som følge af overgang til ny regulering i 2016), hvorefter regu-
leringsperioderne er fireårige igen. Hvis I undervejs i en reguleringsperiode realiserer en 
overdækning, har I flere år til at tilbageføre den realiserede overdækning alt efter, hvornår i 
reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Tilbageførsel af overdækning for mindre drikkevandselskaber 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves

2017 2018, 2019, 2020

2018 2019, 2020

2019 2020

2020 -

2021 2022

2022 -

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026

 

 

En overdækning, som I realiserede i 2020, kan I ikke tilbageføre i et senere år, da dette var det 
sidste år i jeres reguleringsperiode. Overdækninger, som I realiserer i 2021, kan I senest op-
kræve i 2022.  

En overdækning, som I ikke når at tilbageføre, bliver overført til den næste reguleringsperiode 
i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer. 

En overdækning, som I realiserede i 2020, er særlig, da det var det sidste år i jeres regule-
ringsperiode, jf. Figur 2.2. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny 
reguleringsperiode. Hvis I har opkrævet flere indtægter i 2020, end jeres indtægtsramme for 
2020 tillader, får I et fradrag i reguleringsperioden 2023-2026. Bemærk, at en overdækning i 
2020 skal ses i sammenhæng med, om hele reguleringsperioden 2017-2020 samlet set er 
overholdt. Hvis der var en underdækning i perioden 2017-2019, modregnes denne i overdæk-
ningen for 2020, og det er kun den resterende del, som videreføres som fradrag i den næst-
kommende reguleringsperiode. 

4.3 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 4.3 og Tabel 4.4.   



SIDE 23 VANDSELSKABERS OVERHOLDELSE AF ØKONOMISKE RAMMER 

 

Tabel 4.3 Tilbageførsel af overdækning for større spildevandsselskaber, toårige rammer 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves

2017 -

2018 2019

2019 -

2020 2021

2021 -

2022 2023

2023 -

2024 2025, 2026, 2027

2025 2026, 2027

 

 

Toårige reguleringsperioder 

En overdækning, som I realiserede i 2020, kan I senest tilbageføre i 2021, da dette er det sid-
ste år i jeres reguleringsperiode.  

En overdækning, som I ikke når at tilbageføre, bliver overført til den næste reguleringsperiode 
i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.  

En overdækning, som I realisede i 2019, er særlig, da det var det sidste år i jeres regulerings-
periode, jf. Figur 2.3. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny regule-
ringsperiode. Hvis I havde opkrævet flere indtægter i 2019, end jeres indtægtsramme for 
2019 tillod, får I et fradrag i reguleringsperioden 2022-2023. Bemærk, at en overdækning i 
2019 skal ses i sammenhæng med, om hele reguleringsperioden 2018-2019 samlet set er 
overholdt. Hvis der var en underdækning i 2018, blev denne modregnet i overdækningen for 
2019, og det er kun den resterende del, som videreføres som fradrag i den reguleringsperio-
den 2022-2023. 

Fireårige reguleringsperioder 

Når der fra 2024 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 spildevandsselskaber, jf. afsnit 4.1.  

Hvis I som større spildevandsselskab har valgt at få fireårige økonomiske rammer allerede for 
2018-2021, har I flere år til at opkræve den realiserede underdækning alt efter, hvornår i re-
guleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Tilbageførsel af overdækning for større spildevandsselskaber, fireårige ram-

mer 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves

2017 -

2018 2019, 2020, 2021

2019 2020, 2021

2020 2021

2021 -

2022 2023

2023 -

2024 2025, 2026, 2027

2025 2026, 2027

 

 

4.4 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 4.5 og Tabel 4.6. 

Tabel 4.5 Tilbageførsel af overdækning for større drikkevandsselskaber, toårige ram-

mer 

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 realiserede i 2020, kan I ikke tilbageføre i et senere år, da dette var det 
sidste år i jeres reguleringsperiode. En overdækning, som I realiserer i 2021, kan I senest til-
bageføre i 2022, 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.  
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En overdækning, som I realiserede i 2020, er særlig, da det var det sidste år i jeres regule-
ringsperiode, jf. Figur 2.5. En realiseret overdækning kan derfor ikke blive overført til en ny 
reguleringsperiode. Hvis I har opkrævet flere indtægter i 2020, end jeres indtægtsramme for 
2020 tillader, får I et fradrag i reguleringsperioden 2023-2026. Bemærk, at en overdækning i 
2020 skal ses i sammenhæng med, om hele reguleringsperioden 2019-2020 er overholdt. Hvis 
der var en underdækning i 2019, modregnes denne i overdækningen for 2020, og det er kun 
den resterende del, som videreføres som fradrag i den næstkommende reguleringsperiode. 

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 drikkevandsselskaber, jf. afsnit 4.2.  

Hvis I som større drikkevandsselskab har valgt at få fireårige rammer allerede for 2019-2022, 
har I flere år til at opkræve den realiserede underdækning alt efter, hvornår i reguleringsperi-
oden I har realiseret den, jf. Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Tilbageførsel af overdækning for større drikkevandsselskaber, fireårige ram-

mer 

År hvori overdækning er realiseret År hvori overdækning kan opkræves

2017 2018

2018 -

2019 2020, 2021, 2022

2020 2021, 2022

2021 2022

2022 -

2023 2024, 2025, 2026

2024 2025, 2026

2025 2026

2026 -
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