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KAPITEL 1 INDLEDNING

Kapitel 1
Indledning

Denne vejledning gennemgår, hvordan vi i Forsyningssekretariatet foretager kontrollen med
vandselskabers overholdelse af økonomiske rammer. Vi ser på vandselskabers indtægter og
kontrollerer, om der er opkrævet flere eller færre indtægter, end den økonomiske ramme tillader.
Vejledningen er tænkt som et opslagsværk, og hvert kapitel er opdelt efter de fire selskabstyper: hhv. drikkevand og spildevand og hhv. større og mindre selskaber. Selskabernes økonomimedarbejdere, ledelse, bestyrelser og rådgivere kan bruge vejledningen til at følge, hvordan
kontrollen foretages og til at forstå, hvordan den påvirker vandselskabs økonomiske rammer.
Vejledningen er opbygget i fire kapitler. Kapitel 1 giver en grundlæggende introduktion til
kontrollen og centrale begreber. I kapitel 2 gennemgås regulerings- og kontrolperioder samt
hvordan og hvornår kontrollen foretages. Kapitel 3 og 4 beskriver, hvornår selskaber har mulighed for at opkræve eller tilbageføre overdækninger og underdækninger, og hvornår en
overdækning bliver indregnet som et fradrag i en kommende økonomisk ramme.
1.1 Kontrollen kort beskrevet
Vandselskaber har flerårige økonomiske rammer, der for større vandselskaber kaldes ind1
tægtsrammer og for mindre vandselskaber kaldes regnskabsmæssige kontrolrammer. Hvert
2
år kontrollerer vi, om I har overholdt de økonomiske rammer i det foregående år. De økonomiske rammer skal samlet set overholdes inden for reguleringsperioden, uanset om reguleringsperioden er to, tre eller fire år.
Ud over reguleringsperioder er der kontrolperioder, som ligger et år forskudt, jf. Figur 1.1.
Kontrolperioden bruges til at fastsætte de økonomiske rammer for den efterfølgende reguleringsperiode. I Figur 1.1 bruges kontrolperiode 1 til at fastsætte de økonomiske rammer i reguleringsperiode 2.

Figur 1.1 Regulerings- og kontrolperioder

__________________
1

Vandselskaber med en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m3 modtager indtægtsrammer. Vandselskaber med en
årlig debiteret vandmængde på under 800.000 m3 modtager regnskabsmæssige kontrolrammer.
2

Jf. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 150 af 25/01/2022, §18 stk.3 (herefter ØR-bekendtgørelsen)
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1.2 Regulatoriske indtægter ifølge bekendtgørelse om økonomiske rammer
De indtægter, som indgår i kontrollen af, om I har overholdt de økonomiske rammer, er defi3
4
neret i ØR-bekendtgørelsen. Disse indtægter kaldes regulatoriske indtægter. Som udgangspunkt er alle indtægter i årsregnskabet omfattet, men i visse tilfælde er der forskelle, og de beskrives nedenfor.
Realiserede indtægter
De regulatoriske indtægter omfatter kun realiserede indtægter. Det betyder, at det f.eks. ikke
inkluderer indtægter, som er faktureret hos forbrugerne, og som ikke er betalt endnu, eller
ikke realiserede kursusgevinster.
Periodiserede indtægter
For indtægter fra tilslutningsbidrag og salg af jord, købt med henblik på beskyttelse af drikkevandsressourcer, har I mulighed for at vælge, om I regulatorisk vil indtægtsføre indtægterne i
året eller periodisere dem. Den regulatoriske indregningsmetode af indtægter fra tilslutningsbidrag og salg af jord, købt med henblik på beskyttelse af drikkevandsressourcer, kan derfor
afvige fra indregningsmetoden i jeres årsregnskab.
Genanbringelser
Det er muligt at genanbringe visse væsentlige indtægter. Hvis I vælger at genanbringe en indtægt, vil den holdes uden for kontrollen for overholdelsen af de økonomiske rammer.
Nettofisering
Indtægter og omkostninger må regulatorisk ikke modregnes (såkaldt nettofisering). Det kan
betyde, at en post, der indgår som en tilbageført omkostning i årsregnskabet, regulatorisk betragtes som en indtægt.
Skattesagen
Indtægter i form af tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen indgår ikke i opgørelsen af de regulatoriske indtægter. Indtægterne bliver i stedet tilbageført til
forbrugerne i form af et fradrag til den økonomiske ramme i det efterfølgende år, alternativt
5
fordelt over seks år.
1.3 Underdækning og overdækning
En underdækning opstår, når I opkræver færre indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i et givent år. Hvis jeres indtægtsrammer er 100 kr., og I har opkrævet 90 kr., har I en underdækning på 10 kr. En underdækning omtaler vi også nogle gange som en positiv difference
til jeres økonomiske rammer. I har med andre ord en underdækning, hvis resultatet af kontrollen er et positivt tal. Læs mere om underdækninger i kapitel 3.
En overdækning opstår, når I opkræver flere indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i
et givent år. Hvis jeres indtægtsrammer er 100 kr., og I har opkrævet 110 kr., har I en overdækning på 10 kr. En overdækning betegnes også som en negativ difference til jeres økonomiske rammer. I har med andre ord en underdækning, hvis resultatet af kontrollen er et negativt
tal. Læs mere om overdækninger i kapitel 4.

__________________
3

Jf. ØR-bekendtgørelsen §26

4

Læs mere om de specifikke indtægter i reguleringen i ”Indberetningsvejledningen til de økonomiske råmmer” her:
https://www.kfst.dk/media/jybdonv2/indberetningsvejledning-til-%C3%B8konomiske-rammer-2023.pdf
5

Jf. ØR-bekendtgørelsen §18 stk.6
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1.4 Korrigerede værdier i kontrolberegningen
Korrigerede værdier tager højde for eventuelle modregninger i tidligere års økonomiske rammer. Formålet er at forenkle beregningen af kontrollen i årets afgørelse. Det betyder f.eks., at
vi ikke behøver gå tilbage til resultatet af kontrollen i 2017 for at modregne under-/overdækninger i 2018, som påvirker kontrollen i 2019 osv.
1.5 Overgangen fra prislofter til økonomiske rammer i 2017
I 2016 blev den økonomiske regulering ændret med virkning for 2017 og frem. Blandt andet
gik vi frå åt træffe åfgørelser om ”prislofter” til at træffe afgørelser om ”økonomisk rammer”.
Tidspunktet for indregning af kontrol med overholdelse samt korrektion af prisloftet for 2016
(det sidste år med prislofter) er forskelligt for de enkelte selskabstyper jf. Tabel 1.1. For alle
større vandselskaber er kontrol med overholdelse samt korrektion af prisloftet for 2016 indregnet i tidligere års økonomiske rammer.
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 1.1 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
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Kapitel 2
Overholdelse af økonomiske rammer inden for reguleringsperioden

Dette kapitel beskriver, hvordan henholdsvis større og mindre drikke- og spildevandsselskaber skal overholde deres reguleringsperioder, og hvornår og hvordan kontrol med overholdelse af henholdsvis indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer bliver foretaget.
Hvert afsnit starter med en oversigt over regulerings- og kontrolperioder. Derefter beskriver
vi den kontrol, vi foretager i 2022 og 2023.
For alle selskabstyper gælder, at I skal overholde de økonomiske rammer inden for jeres reguleringsperiode. Kontrolperioden er et år forskudt af reguleringsperioden og bliver brugt til at
fastsætte jeres økonomiske rammer for den efterfølgende reguleringsperiode. For et samlet
overblik over alle regulerings- og kontrolperioder, se Bilag 1.
2.1 Mindre spildevandsselskaber
Den igangværende reguleringsperiode for mindre spildevandsselskaber er 2021-2023 (mørkegrøn i Figur 2.1 og den tilsvarende kontrolperiode er 2020-2022 (lysegrøn i Figur 2.1.

Figur 2.1 Kontrol- og reguleringsperioder for mindre spildevandsselskaber

Anm.: Kryds i et år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol.

Kontrollen i 2022
I 2022 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolrammer for 2021,
og vi angiver resultatet heraf i jeres statusmeddelelse for 2023.
I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver mindre, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2021 og 2022 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference senest i
2023, da dette er det sidste år i reguleringsperioden. Hvis I opkræver færre indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2023 tillader, har I mulighed for at opkræve denne
difference til og med 2026, da dette er det sidste år i kontrolperioden.
Hvis I derimod opkræver mere, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2021 og 2022
tillader, har I mulighed for at tilbageføre et tilsvarende beløb senest i 2023, da dette er det sidste år i reguleringsperioden. Hvis I har opkrævet flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige
kontrolrammer i 2023 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference.
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Kontrollen i 2023
I 2023 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolrammer for 2022,
og vi kontrollerer, om I har overholdt kontrolperioden 2020-2022.
Resultatet af kontrollen vil blive indregnet i jeres økonomiske rammer i den efterfølgende reguleringsperiode for 2024-2027 (mørk rosa i Figur 2.1), hvis I samlet set har opkrævet flere
indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme tillod. Bemærk at en overdækning i
6
2020 ikke kan modregnes i et senere år, da 2020 var det sidste år i en reguleringsperiode. En
overdækning i 2020 vil derfor altid blive indregnet som fradrag i 2024-2027, hvis den ikke er
blevet modregnet i den foregående reguleringsperiode, 2017-2020 (mørkeblå i Figur 2.1.
Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i kontrolperioden, vil differencen ikke blive overført til den efterfølgende reguleringsperiode. En
positiv difference fra 2020 bortfalder i dette tilfælde. En positiv difference fra 2021 og 2022
7
kan opkræves i 2023.
Kontrol med overholdelse af prisloftet for 2016
I 2020 kontrollerede vi perioden 2016-2019. Året 2016 har vi dog kontrolleret adskilt fra resten af kontrolperioden 2017-2019, da 2016 omhandler kontrol med prisloftet for 2016, og
2017-2019 omhandler kontrol med overholdelse af regnskabsmæssige kontrolrammer, jf. de
nye regler, som trådte i kraft med virkning for afgørelserne for 2017.
Kontrollen med overholdelse af prisloftet for 2016 fik I i statusmeddelelsen i 2017, og den er
8
indregnet i jeres reguleringsperiode for 2021-2023. Korrektionen er indregnet uanset, om
der er tale om en positiv eller negativ korrektion, og den er fordelt ligeligt ud på årene i reguleringsperioden.
2.2 Mindre drikkevandsselskaber
Den igangværende reguleringsperiode for mindre drikkevandsselskaber er 2021-2022 (mørkegrøn i Figur 2.2), og den tilsvarende kontrolperiode er 2020-2021 (lysegrøn i Figur 2.2).

Figur 2.2 Kontrol- og reguleringsperioder for mindre drikkevandsselskaber

Anm.: Kryds i et år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol.

Kontrollen i 2022
I 2022 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolrammer for 2021,
og vi kontrollerer, om I har overholdt kontrolperioden 2020-2021. Resultatet heraf vil blive
indregnet i jeres efterfølgende reguleringsperiode for 2023-2024 (mørk rosa i Figur 2.2), hvis
I samlet set har opkrævet flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolramme tillod.

__________________
6

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9

7

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8

8

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 21, stk. 5
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Bemærk at en overdækning i 2020 ikke kan modregnes i et senere år, da 2020 var det sidste
9
år i en reguleringsperiode. En overdækning i 2020 vil derfor altid blive indregnet som fradrag
i 2023-2024, hvis den ikke er blevet modregnet i den foregående reguleringsperiode, 20172020 (mørkeblå i Figur 2.2).
Hvis I har opkrævet færre indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod i kontrolperioden, vil differencen ikke blive overført til den efterfølgende reguleringsperiode. En
positiv difference fra 2020 bortfalder i dette tilfælde. En positiv difference fra 2021 kan op10
kræves i 2022.
I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2022 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2023,
som er det sidste år i kontrolperioden. Opkræver I derimod flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2021 tillader, har I mulighed for at tilbageføre et tilsvarende
beløb i 2022. Hvis I har opkrævet flere indtægter, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2022 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference, da 2022 er det sidste år i reguleringsperioden.
Kontrollen i 2023
I 2023 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolrammer i 2022
samt reguleringsperioden 2021-2022 samlet set.
Hvis I har opkrævet flere indtægter i 2022, end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod,
vil disse enten a) blive modregnet en underdækning i 2021, eller b) blive indregnet som fradrag i 2025-2028 (mørk orange i Figur 2.2). Det er også muligt med en kombination af a) og
b), sådan at overdækningen i 2022 delvis bliver modregnet en underdækning i 2021 og det resterende beløb bliver indregnet som fradrag i 2025-2028. Bemærk at en overdækning i 2022
11
aldrig kan modregnes i et senere år, da det er det sidste år i en reguleringsperiode.
Hvis I har opkrævet færre indtægter i 2022 end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer tillod, vil disse enten a) modregnes en overdækning i 2021, eller b) kunne opkræves i 2023. Det
er også muligt med en kombination af a) og b), sådan at en del af underdækningen i 2022
modregnes en overdækning i 2021 og det resterende beløb kan opkræves i 2023. I tilfælde a)
vil vi desuden korrigere det fradrag, som I tidligere har fået indregnet i 2024 - enten gennem
en nedjustering af fradraget eller ved at give et tillæg, der kompenserer for fradraget i de regnskabsmæssige kontrolrammer for 2023.
2.3 Større spildevandsselskaber
Den igangværende reguleringsperiode for større spildevandsselskaber er 2022-2023 (mørk
rosa i Figur 2.3) og den tilsvarende kontrolperiode er 2021-2022 (lys rosa i Figur 2.3). Større
spildevandsselskaber, der tidligere har haft en fireårig reguleringsperiode, følger nu den
samme reguleringsperiode som øvrige større spildevandsselskaber, jf. Figur 2.4. Vi beskriver
dette nærmere sidst i afsnittet.

__________________
9

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9

10

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8

11

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9
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Figur 2.3 Kontrol- og reguleringsperioder for større spildevandsselskaber

Anm.: Kryds i et år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol.

Kontrollen i 2022
I 2022 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsrammer for 2021, og om I samlet set
har overholdt reguleringsperioden 2020-2021 (mørkegrøn i Figur 2.3).
Hvis I har opkrævet flere indtægter i 2021 end jeres indtægtsrammer tillod, vil disse enten a)
blive modregnet en underdækning i 2020, eller b) blive indregnet som fradrag i 2024-2027
(mørk orange i Figur 2.3). Det er også muligt med en kombination af a) og b), så overdækningen i 2021 delvist bliver modregnet en underdækning i 2020 og det resterende beløb bliver
indregnet som fradrag i 2024-2027. Bemærk at en overdækning i 2021 aldrig kan modregnes i
12
et senere år, da det er det sidste år i en reguleringsperiode.
Hvis I har opkrævet færre indtægter i 2021 end jeres indtægtsrammer tillod, vil disse enten a)
modregnes en overdækning i 2020, eller b) kunne opkræves i 2022. Det er også muligt med en
kombination af a) og b), så en del af underdækningen i 2021 modregnes en overdækning i
2020 og det resterende beløb kan opkræves i 2022. I tilfælde a) vil vi desuden korrigere det
fradrag, som I tidligere har fået indregnet i 2023 - enten ved at nedjustere fradraget eller give
et tillæg, der kompenserer for fradraget i indtægtsrammerne for 2022.
I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i
2022 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference senest 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 til og med 2026, da dette er det
sidste år i kontrolperioden.
Har I derimod opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2022 tillader, har I mulighed for at tilbageføre et tilsvarende beløb i 2023, som er det sidste år i reguleringsperioden.
Hvis I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2023 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference.
Kontrollen i 2023
I 2023 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsrammer for 2022, og om I har overholdt kontrolperioden 2021-2022 (lys rosa i Figur 2.3). Resultatet heraf vil blive indregnet i
jeres efterfølgende reguleringsperiode for 2024-2027 (mørk orange i Figur 2.3), hvis I samlet
set har opkrævet flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme tillod. Bemærk
at en overdækning i 2021 ikke kan modregnes i et senere år, da 2021 var det sidste år i en re13
guleringsperiode. En overdækning i 2021 vil derfor altid blive indregnet som fradrag i 2024-

__________________
12

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9

13

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9
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2027, hvis den ikke er blevet modregnet i den foregående reguleringsperiode, 2020-2021
(mørkegrøn i Figur 2.3).
Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer tillod i kontrolperioden, vil
differencen ikke blive overført til den efterfølgende reguleringsperiode. En positiv difference
14
fra 2021 bortfalder i dette tilfælde. En positiv difference fra 2022 kan opkræves i 2023.
Fireårige reguleringsperioder
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
15
at få en fireårig regeringsperiode for årene 2018-2021 (mørkeblå i Figur 2.4).
For selskaber, der har haft fireårige reguleringsperioder, laves der i 2022 en kontrol med reguleringsperioden 2018-2021, som indregnes på samme måde som for øvrige større spildevandsselskaber med toårige reguleringsperioder.
Den igangværende reguleringsperiode er den samme for alle større spildevandsselskaber,
2022-2023 (mørk rosa i Figur 2.4). Bemærk dog, at en over-/underdækning i 2021 modregnes
med hele den foregående reguleringsperiode, 2018-2020 (mørkeblå i Figur 2.4).
Figur 2.4 Kontrol- og reguleringsperioder for større spildevandsselskaber med fireårige
reguleringsperioder

Anm.: Kryds i et år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol.

2.4 Større drikkevandsselskaber
Den igangværende reguleringsperiode for større drikkevandsselskaber er 2021-2022 (mørkegrøn i Figur 2.5) og den tilsvarende kontrolperiode er 2020-2021 (lysegrøn i Figur 2.5). For
større drikkevandsselskaber med fireårige reguleringsperioder, er den igangværende reguleringsperiode 2019-2022, jf. Figur 2.6. Vi beskriver dette nærmere sidst i afsnittet.

Figur 2.5 Kontrol- og reguleringsperioder for større drikkevandsselskaber

Anm.: Kryds i et år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol.

__________________
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Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8
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Kontrollen i 2022
I 2022 kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsrammer for 2021, og om I har overholdt kontrolperioden 2020-2021. Resultatet heraf vil blive indregnet i jeres efterfølgende reguleringsperiode for 2023-2024 (mørk rosa i Figur 2.5), hvis I samlet set har opkrævet flere
indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme tillod. Bemærk at en overdækning i
16
2020 ikke kan modregnes i et senere år, da 2020 var det sidste år i en reguleringsperiode. En
overdækning i 2020 vil derfor altid blive indregnet som fradrag i 2023-2024, hvis den ikke er
blevet modregnet i den foregående reguleringsperiode, 2019-2020 (mørkeblå i Figur 2.5).
Hvis I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer tillod i kontrolperioden, vil
differencen ikke blive overført til den efterfølgende reguleringsperiode. En positiv difference
17
fra 2020 bortfalder i dette tilfælde. En positiv difference fra 2021 kan opkræves i 2022.
I skal være opmærksomme på, at hvis I opkræver færre indtægter, end jeres indtægtsramme i
2022 tillader, har I mulighed for at opkræve denne difference i 2023, som er det sidste år i
kontrolperioden. Opkræver I derimod flere indtægter, end jeres indtægtsramme i 2022 tillader, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference, da 2022 er det sidste år i reguleringsperioden.
Kontrollen i 2023
I 2023 kontrollerer vi, hvis I har overholdt jeres indtægtsrammer i 2022 samt reguleringsperioden 2021-2022 samlet set (mørkegrøn i Figur 2.5).
Hvis I har opkrævet flere indtægter i 2022 end jeres indtægtsrammer tillod, vil disse enten a)
blive modregnet en underdækning i 2021, eller b) blive indregnet som fradrag i 2025-2028
(mørk orange i Figur 2.3). Det er også muligt med en kombination af a) og b), så overdækningen i 2022 delvist bliver modregnet en underdækning i 2021, og det resterende beløb bliver
indregnet som fradrag i 2025-2028. Bemærk at en overdækning i 2022 aldrig kan modregnes i
18
et senere år, da det er det sidste år i en reguleringsperiode.
Hvis I har opkrævet færre indtægter i 2022 end jeres indtægtsrammer tillod, vil disse enten a)
modregnes en overdækning i 2021, eller b) kunne opkræves i 2023. Det er også muligt med en
kombination af a) og b), så en del af underdækningen i 2022 modregnes en overdækning i
2021 og det resterende beløb kan opkræves i 2023. I tilfælde a) vil vi desuden korrigere det
fradrag som I tidligere har fået indregnet i 2024 - enten ved at nedjustere fradraget eller give
et tillæg der kompenserer for fradraget i indtægtsrammerne for 2023.
Fireårige reguleringsperioder
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
19
at få en fireårig reguleringsperiode for årene 2019-2022 (mørkeblå i Figur 2.6). For drikkevandsselskaber med fireårig reguleringsperiode kontrollerer vi i 2022, om I har overholdt
kontrolperioden 2018-2021 samlet set (mørkeblå i Figur 2.6). Resultatet heraf bliver indregnet på samme måde som for større drikkevandsselskaber med en toårig reguleringsperiode.

__________________
16

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9

17

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8

18

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9
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Bemærk at en overdækning i 2018 ikke kan modregnes i et senere år, da 2018 var det sidste
20
år i en reguleringsperiode. En overdækning i 2018 vil derfor altid blive indregnet som fradrag i 2023-2024, hvis den ikke er blevet modregnet i den foregående reguleringsperiode,
2017-2018 (mørk orange i Figur 2.6).
Figur 2.6 Kontrol- og reguleringsperioder for større drikkevandsselskaber med fireårige reguleringsperioder

Anm.: Kryds i et år betyder, at vi foretager kontrol i det år. Krydsene har samme farve som den periode, der kontrolleres, mens hvide kryds viser den årlige kontrol.

__________________
20
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Kapitel 3
Opkrævning af difference ved realiseret underdækning

Dette kapitel beskriver, hvornår en underdækning senest kan opkræves afhængigt af hvilket
år den er realiseret. Afsnittene for hver selskabstype indeholder en tabel, der illustrerer i
hvilke år det er muligt at opkræve en underdækning. Indledningsvis beskrives intuitionen bag
en underdækning.
En underdækning opstår, når I opkræver færre indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i et givent år, jf. Afsnit 1.3.
En underdækning skal ses i sammenhæng med resultatet af kontrollen i både tidligere og senere år i en reguleringsperiode.
En underdækning i et givet år kan modregnes en overdækning i et tidligere år af reguleringsperioden. Det betyder f.eks., at en realiseret underdækning i 3. år af en reguleringsperiode bliver modregnet en evt. overdækning i de første år af reguleringsperioden, jf. Figur Figur 3.1.
En underdækning i et givet år kan også modregnes i et senere år i regulerings- eller kontrolperioden. Det betyder, at en underdækning i år 3, jf. Figur Figur 3.1, kan opkræves i år 4. At opkræve en underdækning betyder, at I, i et senere år, har en overdækning af modsvarende stør21
relse. En underdækning som ikke er opkrævet i løbet af en reguleringsperiode bortfalder.

Figur 3.1 Regulerings- og kontrolperioder

3.1 Mindre spildevandsselskaber
Mindre spildevandsselskaber har som udgangspunkt fireårige reguleringsperioder – dog afbrudt af en treårig reguleringsperiode fra 2021-2023 - hvorfor der er flere år til at opkræve en
underdækning end for større vandselskaber. Hvornår en realiseret underdækning kan opkræves afhænger af, hvor i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 3.1.

__________________
21

Der er dog en særlig undtagelse hertil, som beskrives nærmere i afsnit 3.5 og som fremgår af 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 kontrolperiode, fx i perioden 2020-2022,
kan I senest opkræve i 2022, da dette er det sidste år i jeres kontrolperiode.
En underdækning, som I realiserer i de første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 20212023, kan I senest opkræve i 2023, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
3.2 Mindre drikkevandsselskaber
Mindre drikkevandsselskabers reguleringsperiode er i øjeblikket toårig, hvorefter reguleringsperioden er fireårige. Fristen for at opkræve en underdækning afhænger af, hvornår i reguleringsperioden I realiserer underdækningen, jf. Tabel 3.2.

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

2023

2024

2024

2025, 2026, 2027

Toårige reguleringsperioder
Når der er tale om toårige reguleringsperioder, vil sidste mulighed for at opkræve en underdækning være året efter, at underdækningen er realiseret. En underdækning, som I realiserer i
de første år af en kontrolperiode, fx i perioden 2022-2023, kan I senest opkræve i 2023, da
dette er det sidste år i jeres kontrolperiode.
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En underdækning, som I realiserede i det første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 20212022, kan I senest opkræve i 2022, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
Fireårige reguleringsperioder
Når der fra 2025 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at opkræve en underdækning alt efter, hvornår I realiserer underdækningen.
3.3 Større spildevandsselskaber
Fristen for at opkræve en underdækning vil være forskellig alt efter, om I som større spildevandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperioden I realiserer underdækningen, jf. Tabel 3.3 og Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Opkrævning af underdækning for større spildevandsselskaber, toårige rammer
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 underdækning være året efter, at underdækningen er realiseret. En underdækning, som I realiserer i
det første år i en reguleringsperiode, fx i 2020, kan I senest opkræve i 2021, da dette er det
sidste år i jeres reguleringsperiode. En underdækning, som I realiserer i 2021, kan I senest opkræve i 2022, da dette er det sidste år i jeres kontrolperiode.
Fireårige reguleringsperioder
Når der fra 2024 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at opkræve en underdækning alt efter, hvornår I realiserer underdækningen. Det samme gælder, hvis I som
større spildevandsselskab har valgt at få fireårige indtægtsrammer for 2018-2021, jf. Tabel
3.4.
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Tabel 3.4 Opkrævning af underdækning for større spildevandsselskaber, fireårige rammer
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 drikkevandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperioden I realiserer underdækningen, jf. Tabel 3.5 og Tabel 3.6.

Tabel 3.5 Opkrævning af underdækning for større drikkevandsselskaber, toårige rammer
År hvori underdækning er realiseret

År hvori underdækning kan opkræves

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025, 2026, 2027

2025

2026, 2027, 2028

2026

2027, 2028

Toårige reguleringsperioder
Når der er tale om toårige reguleringsperioder, vil sidste mulighed for at opkræve en underdækning være året efter, at underdækningen er realiseret. En underdækning, som I realiserer i
det første år i en kontrolperiode, fx i 2022, kan I senest opkræve i 2023, da dette er det sidste
år i jeres kontrolperiode. En underdækning, som I realiserer i det første år i en reguleringsperiode, fx 2021, kan I senest opkræve i 2022, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
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Fireårige reguleringsperioder
Når der fra 2025 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at opkræve en underdækning alt efter, hvornår I realiserer underdækningen. Det samme gælder, hvis I som
større drikkevandsselskab har valgt at få fireårige indtægtsrammer for 2019-2022, jf. Tabel
3.6.

Tabel 3.6 Opkrævning af underdækning for større drikkevandsselskaber, fireårige rammer
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

2023

2024

2024

2025, 2026, 2027

2025

2026, 2027, 2028

2026

2027, 2028

3.5 Undtagelse til regler om overførsel af underdækning til ny reguleringsperiode
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,
22
som ligger to år efter, at afgørelsen er truffet. Bemærk, at det kun er en eventuel ekstra, positiv difference 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.

__________________
22

Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 11
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Kapitel 4
Tilbageførsel af difference ved realiseret overdækning

Dette kapitel beskriver, hvornår I senest kan tilbageføre en overdækning, som I har realiseret i
et givent år. Afsnittene for hver selskabstype indeholder en tabel, der illustrerer i hvilke år det
er muligt at tilbageføre en overdækning. Indledningsvis beskrives intuitionen bag en overdækning.
En overdækning opstår, når I opkræver flere indtægter end jeres økonomiske ramme tillader i
et givent år, jf. Afsnit 1.3.
En overdækning skal ses i sammenhæng med resultatet af kontrollen i både tidligere og senere år i en reguleringsperiode.
En overdækning i et givet år kan modregnes en underdækning i et tidligere år i reguleringsperioden. Det betyder, at en overdækning i en reguleringsperiodes 3. år , jf. Figur Figur 4.1, vil
modregnes en evt. underdækning i år 1 eller 2.
En overdækning i et givet år kan modregnes i et senere år i regulerings- eller kontrolperioden.
Det betyder, at en overdækning i år 3, jf. Figur Figur 4.1, kan tilbageføres i år 4. At tilbageføre
en overdækning betyder, at I, i et senere år, har en underdækning af modsvarende størrelse.
Hvis overdækningen i år 3, jf. Figur Figur 4.1, ikke tilbageføres i år 4, bliver den indregnet som
et fradrag i de økonomiske rammer i den efterfølgende reguleringsperiode, jf. år 5-8 i Figur
4.1.
Figur 4.1 Regulerings- og kontrolperioder

En overdækning som I realiserer i det sidste år i en reguleringsperiode, jf. år 4 i Figur Figur
4.1, bliver altid indregnet som fradrag i den efterfølgende reguleringsperiode (hvis den ikke
kan modregnes i et tidligere år). I det her eksempel ville det blive indregnet et fradrag i år 912. Grunden til at fradraget for år 4 først bliver indregnet i år 9-12 er, at år 4 kontrolleres i år
5, hvor vi allerede har påbegyndt reguleringsperiode 2.
4.1 Mindre spildevandsselskaber
Mindre spildevandsselskaber har fireårige reguleringsperioder – dog afbrudt af en treårig reguleringsperiode fra 2021-2023 – hvorfor der er flere år til at tilbageføre en overdækning end
for større spildevandsselskaber med toårige rammer. Hvornår en realiseret overdækning kan
tilbageføres afhænger af, hvor i reguleringsperioden I har realiseret den, jf. Tabel 4.1.
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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 realiserer i de første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 20212023, kan I senest tilbageføre i 2023, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
En overdækning, som I ikke når at tilbageføre inden for reguleringsperioden, bliver overført til
den næste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.
En overdækning, som I realiserede i 2023, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringsperiode. En overdækning i 2023 kan ikke blive modregnet i den nye reguleringsperiode jf. Tabel 4.1. Hvis I har haft en overdækning i 2023, får I et fradrag i reguleringsperioden 20282031. Bemærk, at en overdækning i 2023 skal ses i sammenhæng med, om hele reguleringsperioden 2021-2023 samlet set er overholdt. Hvis der var en underdækning i perioden 20212022, modregnes denne i overdækningen for 2023, og det er kun den resterende del, som videreføres som fradrag i den næstkommende reguleringsperiode.
4.2 Mindre drikkevandsselskaber
Mindre drikkevandsselskaber har i øjeblikket toårige reguleringsperioder for 2023-2024,
hvorefter reguleringsperioderne er fireårige. Fristen for at tilbageføre en overdækning vil
være forskellig alt efter, hvornår i reguleringsperioden I realiserer overdækningen, jf. Tabel
4.2.

SIDE 21

VANDSELSKABERS OVERHOLDELSE AF ØKONOMISKE RAMMER

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

2024

-

En overdækning, som I realiserer i de første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 20212022, kan I senest tilbageføre i 2022, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
En overdækning, som I ikke når at tilbageføre inden for reguleringsperioden, bliver overført til
den næste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.
En overdækning, som I realiserede i 2022, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringsperiode. En overdækning i 2022 kan ikke blive modregnet i den nye reguleringsperiode jf. Tabel 4.2. Hvis I har haft en overdækning i 2022, får I et fradrag i reguleringsperioden 20252028. Bemærk, at en overdækning i 2022 skal ses i sammenhæng med, om hele reguleringsperioden 2021-2022 samlet set er overholdt. Hvis der var en underdækning i 2021, modregnes
denne i overdækningen for 2022, og det er kun den resterende del, der videreføres som fradrag i den næstkommende reguleringsperiode.
4.3 Større spildevandsselskaber
Fristen for at tilbageføre en overdækning vil være forskellig alt efter, om I som større spildevandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperioden I realiserer overdækningen, jf. Tabel 4.3 og Tabel 4.4.
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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 realiserer i det første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 20222023, kan I senest tilbageføre i 2023, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
En overdækning, som I ikke når at tilbageføre inden for reguleringsperioden, bliver overført til
den næste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.
En overdækning, som I realiserede i 2023, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringsperiode. En overdækning i 2023 kan ikke blive modregnet i den nye reguleringsperiode jf. Tabel 4.3. Hvis I har haft en overdækning i 2023, får I et fradrag i reguleringsperioden 20282031, da det er den næstkommende reguleringsperiode. Bemærk, at en overdækning i 2023
skal ses i sammenhæng med, om reguleringsperioden 2022-2023 samlet set er overholdt. Hvis
der var en underdækning i 2022, modregnes denne i overdækningen for 2023, og det er kun
den resterende del, som videreføres som fradrag i den næstkommende reguleringsperiode.
Fireårige reguleringsperioder
Når der fra 2024 er fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at tilbageføre en overdækning alt efter, hvornår I realiserer overdækningen. Det samme gælder, hvis I som større spildevandsselskab har valgt at få fireårige økonomiske rammer allerede for 2018-2021, jf. Tabel
4.4.
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Tabel 4.4 Tilbageførsel af overdækning for større spildevandsselskaber, fireårige rammer
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 er forskellig alt efter, om I som større drikkevandsselskab har to- eller fireårige reguleringsperioder og alt efter, hvornår i reguleringsperioden I
realiserer overdækningen, jf. Tabel 4.5 og Tabel 4.6.
Tabel 4.5 Tilbageførsel af overdækning for større drikkevandsselskaber, toårige rammer
År hvori overdækning er realiseret

År hvori overdækning kan opkræves

2017

2018

2018

-

2019

2020

2020

-

2021

2022

2022

-

2023

2024

2024

-

2025

2026, 2027, 2028

2026

2027, 2028

Toårige reguleringsperioder
En overdækning, som I realiserer i det første år i en reguleringsperiode, fx i perioden 20212022, kan I senest tilbageføre i 2022, da dette er det sidste år i jeres reguleringsperiode.
En overdækning, som I ikke når at tilbageføre inden for reguleringsperioden, bliver overført til
den næste reguleringsperiode i form af et fradrag i jeres økonomiske rammer.
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En overdækning, som I realiserede i 2022, er særlig, da det er det sidste år i jeres reguleringsperiode. En overdækning i 2022 kan ikke blive modregnet i den nye reguleringsperiode jf. Tabel 4.5. Hvis I har haft en overdækning i 2022, får I et fradrag i reguleringsperioden 20252028. Bemærk, at en overdækning i 2022 skal ses i sammenhæng med, om reguleringsperioden 2021-2022 samlet set er overholdt. Hvis der var en underdækning i 2021, modregnes
denne i overdækningen for 2022, og det er kun den resterende del, som videreføres som fradrag i den næstkommende reguleringsperiode.
Fireårige reguleringsperioder
Når der fra 2025 er tale om fireårige reguleringsperioder, har I flere år til at tilbageføre en
overdækning alt efter, hvornår I realiserer overdækningen. Det samme gælder, hvis I som
større drikkevandsselskab har valgt at få fireårige rammer for 2019-2022, jf. Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Tilbageførsel af overdækning for større drikkevandsselskaber, fireårige rammer
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

2024

-

2025

2026, 2027, 2028

2026

2027, 2028
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Bilag 1
Regulerings- og kontrolperioder

Mindre spildevandsselskaber

Større spildevandselskaber – toårige rammer

Større spildevandselskaber – fireårige rammer

Mindre drikkevandselskaber

Større drikkevandselskaber – toårige rammer

Større drikkevandselskaber – fireårige rammer

