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Afskrivning på medfinansiering
af klimatilpasningsprojekter
Skatterådet har i et bindende svar af 18. marts 2014 (SKM2014.193.SR) tilladt afskrivningsret for et
spildevandsselskabs medfinansieringsbidrag til et klimatilpasningsprojekt.
Med virkning fra 31. januar 2013 blev det
muligt for spildevandsselskaber at indregne
udgifter til medfinansiering af visse kommunale
og private projekter til håndtering af tag- og
overfladevand i udgifterne til udførelse, drift
og vedligeholdelse af spildevandsanlæg mv.
Dermed kan investeringsomkostninger og
omkostninger til drift og vedligeholdelse af
disse anlæg indregnes som en driftsomkostning
til miljømål eller servicemål i selskabets prisloft.
Forud for offentliggørelsen af det bindende
svar (SKM2014.193.SR) har det været uklart,
om spildevandsselskaber skattemæssigt kan
afskrive og fradrage omkostninger til med
finansiering af projekter.

Det bindende svar
Det bindende svar vedrørte etablering af
permeabel asfalt på to lokaliteter, hvor
spildevandsselskabet ønskede at medfinansiere
de to kommunalt ejede projekter. Der var
stillet to spørgsmål til SKAT.
Det første spørgsmål vedrørte afskrivning efter
reglerne i afskrivningsloven, der forudsætter,
at den der foretager afskrivning er civilretligt
ejer af det pågældende aktiv. Som alternativ
hertil kan man under visse betingelser afskrive
efter reglerne i statsskattelovens § 6, selvom
man ikke er ejer af aktivet. En sådan afskrivning

forudsætter – ifølge SKAT – at den skattepligtige
ville have kunnet afskrive i henhold til
afskrivningsloven, hvis den skattepligtige
havde været ejer af aktivet.
Skatterådet fandt i det bindende svar, at
projekterne med permeabel asfalt ikke kunne
omfattes af afskrivningslovens regler om
afskrivning på ”spildevandsanlæg”. Derimod
kunne projekterne omfattes af afskrivnings
lovens regler om afskrivning på infrastruktur
anlæg til ”transport, distribution og lagring
mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand”
– alternativt efter reglerne om afskrivning på
driftsmidler.
Afskrivning efter statsskattelovens § 6 blev
herefter tilladt, fordi der kunne have været
afskrevet i henhold til afskrivningsloven, hvis
spildevandsselskabet havde været ejer af aktivet.
Det andet spørgsmål vedrørte fradrag for de
løbende årlige omkostninger, hvilket blev
tilladt, da omkostningerne blev anset for at
danne grundlag for erhvervelse af
skattepligtige indtægter.

Hvad kan udledes af det
bindende svar?

skattemæssig afskrivning på medfinansierings
omkostninger, ligesom der kan opnås skatte
mæssigt fradrag for løbende omkostninger.
Afskrivningsretten forudsætter, at spilde
vandsselskabet ville have kunnet afskrive efter
afskrivningslovens regler, hvis det havde været
ejer af projektet.
Det bindende svar er principielt, men samtidig
meget konkret. Konklusionerne kan derfor
ikke ukritisk overføres direkte til andre
klimatilpasningsprojekter.
I forbindelse med udarbejdelse af projekt
beskrivelse og aftaler mellem spildevands
selskaberne og den private part eller
kommunen, er det vigtigt at tage højde for
samspillet med skattereglerne. Dette kan være
afgørende for muligheden for skattemæssig
afskrivnings- og fradragsret. Konkret bør det
overvejes, om der skal indhentes et
forudgående bindende svar fra SKAT.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du
velkommen til at kontakte advokat Niclas Holst
Sonne, nhs@horten.dk, eller advokat Ulrik Holst
Hansen, uhh@horten.dk.

På baggrund af SKM2014.193.SR kan udledes,
at der under visse betingelser kan opnås ret til
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Immaterielle rettigheder i
vandsektoren
Immaterielle rettigheder er en fællesbetegnelse for den retlige beskyttelse af ”intellektuelle frembringelser”, og de spænder
fra eksempelvis den ophavsretlige beskyttelse af en sangtekst og til et patent på styringen af et forbrændingsanlæg.
I denne artikel fokuserer vi på den særlige del
af immaterielretten, som udgøres af patenter
og brugsmodeller (”patenter”). Et patent er en
eneret til at forbyde andre at udnytte en specifik
opfindelse. Opfindelser kan gøres på mange
måder, og i denne artikel ser vi nærmere på
opfindelser, som kan opstå i forbindelse med
samarbejde mellem forsyningsvirksomheder og
deres leverandører.

Retten til opfindelser
Hvis et spildevandsselskab anskaffer en
membran-bio-reaktor og en af selskabets
medarbejdere opdager, at reaktoren kan bygges
væsentligt billigere ved brug af et andet
materiale, da er spørgsmålet, hvem har retten
til denne opfindelse?
Udgangspunktet efter patentretten er, at det er
medarbejderen, som har den fulde ret til
opfindelsen.
Forsyningen kan dog – som arbejdsgiver –
kræve opfindelsen overdraget til sig mod at
betale en ”rimelig godtgørelse”. Retten til at
kræve opfindelsen overdraget, har forsyningen
dog kun, hvis opfindelsen ligger inden for
forsyningens ”arbejdsområde”, eller hvis
opfindelsen har forbindelse til medarbejderens
arbejdsopgaver.
Hvis der er tale om en opfindelse med et stort,
økonomisk potentiale, kan den rimelige
godtgørelse andrage ganske store beløb.

Pilotforsøg og udvikling af anlæg
Forsyninger udgør attraktive ”test-faciliteter”
for virksomheder, som ønsker at afprøve nye
teknologier, og flere forsyninger oplever at
blive kontaktet med tilbud om at gennemføre
tests. Ligeledes skal de eksisterende anlæg
justeres eller udvikles, hvilket ofte sker i
samarbejde med eksterne konsulenter.
Når forsyningerne beslutter sig for at indgå i
disse typer samarbejder, er det vigtigt, at det
aftales, hvordan rettigheder til eventuelle
opfindelser skal fordeles.
Det er desværre en udbredt misforståelse, at
immaterielle rettigheder automatisk tilhører
forsyningen, hvis forsyningen blot betaler for
”gildet”. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis
tilfældet, og derfor er det vigtigt, at forsyningen
har fokus på rettighedsspørgsmål, før
samarbejdet startes.
Udkast til aftaler om pilotforsøg bestemmer
ofte, at alle opfindelser tilkommer forsøgs
virksomheden. Det kan være en rimelig
fordeling, men der er grund til at være
opmærksom på de forpligtelser, som kan følge
heraf – eksempelvis at forsyningen i videst
muligt omfang skal medvirke til, at
rettighederne til opfindelser overdrages til
virksomheden.

forpligtet sig til at få overdraget opfindelsen til
sig og at videreoverdrage opfindelsen til
virksomheden. Det ligger også heri, at
forsyningen har forpligtet sig til at betale den
rimelige godtgørelse, og dette er tilfældet,
uanset at det er forsøgsvirksomheden – og ikke
forsyningen – der i sidste ende får opfindelsen.
Forpligter aftalen ikke virksomheden til at
dække forsyningens udgifter, da står
forsyningen står tilbage med regningen.
Det er derfor vores anbefaling, at forsyningen
altid forholder sig til, hvad der skal ske med
rettigheder, som måtte opstå i forbindelse med
pilotforsøg eller justering/udvikling af
forsyningens anlæg. Hvis forsyningen
forpligter sig til at overdrage rettigheder, da
bør de økonomiske forpligtelser være afklaret,
så risikoen for ubehagelige overraskelser
minimeres.
Det, som for nogen forekommer som en lille
detalje, kan i sidste ende spare forsyningen for
store beløb!
Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du
velkommen til at kontakte advokat Martin
Dræbye Gantzhorn, mga@horten.dk, eller
advokatfuldmægtig Christian Marquard Svane,
cms@horten.dk.

Gøres en opfindelse af forsyningens med
arbejdere, har forsyningen formentlig også
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