
- 1 – 
Offentliggjort d. 20. januar 2015 
 

 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

 

 
Betaling for deponering af forurenet jord - SKM2015.22.LSR, jf. tidlige-
re SKM2013.778.SR. © 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
 

  
 

Ved en kendelse af 17/9 2014 fandt Landsskatteretten, at et vederlag for deponering af 

forurenet jord på en fast ejendom måtte anses som en kompensation for en varig værdi-

forringelse af ejendommen og skulle behandles som en erstatning efter ejendomsavance-

beskatningsloven. Landsskatteretten underkendte dermed Skatterådets bindende svar, ref. i 

TfS 2014, 164 SR, hvor Skatterådet var nået frem til, at vederlaget ikke kunne anses for omfattet af 

ejendomsavancebeskatningsloven og i stedet skulle beskattes efter samme principper som ved et 

løbende frasalg af en ejendoms jordforekomster.  
 

Ejendomsavancebeskatningsloven omfatter efter lovens § 1 fortjeneste ved afståelse af 

fast ejendom. Som afståelse anses efter den udtrykkelige bestemmelse i § 2, stk. 2 tillige 

overdragelse ved gave eller arveforskud.  

 

Afståelsesbegrebet er vidtrækkende og omfatter herunder såvel overgang af ejendomsret 

som overgang af begrænset tinglige rettigheder over en fast ejendom. For overgang af 

begrænset tinglige rettigheder må der dog sondres mellem, om en overgang udløser ejen-

domsavancebeskatning eller alene beskatning af et løbende vederlag, således som det er 

tilfældet for leje- og forpagtningsaftaler. 

 

Af ejendomsavancebeskatningslovens § 2, stk. 1 fremgår videre, at også erstatnings- og 

forsikringssummer er undergivet ejendomsavancebeskatning. Det samme gælder efter § 1 

A for gevinst ved afståelse eller opgivelse af retten i henhold til en entreprisekontrakt.  

 

http://www.v.dk/
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Landsskatteretten kendelse af 17/9 2014, ref. i SKM2015.22.LSR, drejer sig om den skat-

temæssige kvalifikation af et vederlag på ca. 870.000 kr., som en skatteyder havde oppe-

båret mod at lade forurenet jord deponere på sin ejendom. Spørgsmålet var nærmere, om 

vederlaget skulle undergives beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven, herunder 

lovens § 8, eller, som antaget af Skatterådet, at vederlaget skulle beskattes efter samme 

principper som for løbende frasalg af en ejendoms jordforekomster, dvs. efter statsskatte-

lovens § 4, stk. 1, litra a.  

 

Der var tale om en ejendom med et jordtilliggende på 5,7 ha., som var undergivet land-

brugspligt. Ejendommen havde siden 1996 været vurderet som en beboelsesejendom. 

Ejendommen omfattede et enfamilieshus, som skatteyderen anvendte som bolig, et udhus 

samt en landbrugshal, der blev anvendt dels som led i skatteyderens virksomhed og dels 

til udlejning.  

 

Skatteyderen havde fået en miljøtilladelse af kommunen til etablering af en jordvold af 

forurenet jord på ejendommen, og den modtagne jord blev anvendt til etablering af en 

sådan jordvold langs den del af skatteyderens ejendom, der grænsede op til en motorvej. I 

perioden 2011 – 2013 modtog skatteyderen ca. 870.000 kr. som betaling for modtagelse af 

jorden.  

 

Ifølge en af skatteyderen indhentet sagkyndig vurdering kunne ejendommen værdiansæt-

tes til 2,6 mio. kr. før etablering af jordvolden, og til 1,6 mio. kr. efter etablering af jord-

volden og registrering af ejendommen med forurenet jord.  

 

Skatteyderen anmodede om bindende svar på, om betalingen for deponering af forurenet 

jord på ejendommen skulle behandles efter ejendomsavancebeskatningsloven og i givet 

fald, om betalingen ville være skattefri set i lyset af, at ejendommen tjente som bolig for 

skatteyderen og var vurderet som en beboelsesejendom.  

 

Skatteyderens synspunkt var nærmere, at betalingen var en kompensation for værdiforrin-

gelsen af ejendommen, da 1 – 2 ha. af jordtilliggendet ikke længere kunne anvendes, og 

da udnyttelsen af det resterende jordtilliggende var blevet væsentligt vanskeliggjort. Efter 
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skatteyderens opfattelse skulle forholdet følgelig behandles efter ejendomsavancebeskat-

ningsloven, herunder parcelhusreglen.  

 

Dette blev afvist af Skatterådet med den begrundelse, at beløbet skulle beskattes efter 

samme principper som ved et løbende frasalg af jordforekomster, således at det modtage-

ne beløb var skattepligtigt efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.  

 

Som begrundelse henviste Skatterådet for det første til, at en anvendelse af ejendoms-

avancebeskatningsloven forudsatte, at der forelå en hel eller delvis afståelse af ejendom-

men, dvs. at der var sket overgang af ejendomsretten til den faste ejendom eller af en 

middelbar ret over ejendommen, hvilket ikke var tilfældet i den foreliggende sag.  

 

Videre anførte Skatterådet, at vederlaget ikke havde karakter af en erstatningssum omfat-

tet af ejendomsavancebeskatningsloven, da betalingen var sket løbende i takt med modta-

gelsen af den forurenede jord, da vederlaget var fastsat som et fast kronebeløb pr. modta-

get kubikmeter jord uden hensyntagen til deponeringssted og vilkår for deponeringen, og 

da vederlaget ikke i sin fremtræden havde karakter af erstatningsbeløb. Skatterådets afgø-

relse er nærmere omtalt i JUS 2014/15.  

 

Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2015.22.LSR 
Skatteyderen indbragte sagen for Landsskatteretten, der med kendelsen ref. i 

SKM2015.22.LSR tilsidesatte Skatterådets bindende svar.  

 

I præmisserne lagde Landsskatteretten til grund - hvad der ligger lige for - nemlig at det 

omhandlede vederlag, der var erlagt mellem uafhængige parter, måtte anses for ydet som 

følge af den ulempe, der var forbundet med at modtage den forurenede jord, og videre, at 

deponeringen af den forurenede jord måtte antages at have medført en værdiforringelse af 

klagerens ejendom. 

 

Landsskatteretten fandt på denne baggrund, at vederlaget for deponeringen af den forure-

nede jord måtte anses som en kompensation for en varig værdiforringelse af skatteyderens 

ejendom, og at vederlaget herefter i skattemæssig henseende måtte behandles som en er-
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statning for værditab på ejendommen omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens reg-

ler. 

 

For så vidt de øvrige betingelser for skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningsloven 

var opfyldt, dvs. lovens § 8, ville beløbet efter Landsskatterettens opfattelse herefter kun-

ne modtages skattefrit.  

 

Set i forhold til præmisserne for Skatterådets afgørelse, der er nærmere omtalt i JUS 

2014/15, er præmisserne for Landsskatterettens kendelse befriende enkle med et solidt 

fundament i sagens realitet. 

 

Advokat Tommy V. Christiansen 

 


