
Hvad er overdækning og underdækning? 
Når I læser regnskabet for i år, så vil I støde på ord som overdækning og underdækning i stedet for 

egenkapital, underskud og overskud. 

Det skyldes, at vandværkerne skal sørge for, at regnskabet altid får et resultat på 0 kr.  

  

I Vandforsyningsloven står der, at vandværkerne skal arbejde ud fra hvile-i-sig-selv princippet. Det 

betyder, at vandværkerne ikke må tjene penge på driften af vandværket. 

  

Det kan være svært at vide, hvor mange kubikmeter vand der bliver solgt i løbet af et år, eller 

budgettere med, hvor mange nye tilslutninger, der kommer i løbet af et år. 

Derfor kan taksterne godt være for høje eller for lave i forhold til, at vandværket lige præcis kan 

løbe rundt med de omkostninger, der er i driften og til afskrivninger på investeringer. 

  

Hvis indtægterne er højere end omkostningerne, så vil man normalt tale om, at der er et overskud i 

virksomheden, men det er ikke tilfældet, når vi taler om vandværker. 

En overdækning (overskud) svarer til, at forbrugerne har betalt mere end, det var nødvendigt for at 

drive vandværket lige det år. En underdækning svarer til, at forbrugerne har betalt mindre end, det 

var nødvendigt for at drive vandværket lige det år. 

  

Det kan sagtens være, at det er nødvendigt at opkræve lidt mere end bare til de omkostninger, der er 

i det regnskabsår, som vi kigger på. Det kan for eksempel være, at vandværket skal lægge til side til 

planlagte investeringer i det kommende år eller længere ude i fremtiden.  

  

Derfor skal det stå tydeligt i regnskabet, hvor meget vandværket har opkrævet af forbrugerne. For at 

vise, at vandværkets bestyrelse godt ved, at de har opkrævet mere end nødvendigt for lige at klare 

sig igennem året, så skal overdækningen vises under omsætningen som en minus-post (det er penge, 

som vi lægger til side til senere). 

  

Hvis der er tale om en underdækning, altså at der er opkrævet mindre, end det var nødvendigt, så 

skal det også vises under omsætningen. Men nu står det som en plus-post, fordi vandværket så at 

sige ”har det til gode hos forbrugerne”.  

  

Det samlede regnskab over overdækning og underdækning over en periode kan ses i passiverne i 

balancen. I vil kunne se det, der hvor man normalt vil finde egenkapitalen. 
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