
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momsrefusion i forbindelse med projektet Københavns Befæstning 
 
Skov- og Naturstyrelsen har d. 2. november 2009 henvendt sig til Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet med spørgsmål vedrørende håndteringen af momsrefusion i projektet 
Københavns Befæstning. 
 
Projektet råder over midler, som stammer fra et partnerskab mellem Kulturarvsstyrel-
sen, Skov- og Naturstyrelsen og Realdaniafonden. Projektet gennemføres ved et samar-
bejde mellem partnerskabet og 7 kommuner. Pengene udbetales af Skov- og Natursty-
relsen på vegne af partnerskabet, og det er hensigten, at de involverede kommuner skal 
være bygherre på de forskellige delprojekter. I forbindelse med projekterne, skal der 
udføres entreprenørarbejde på henholdsvis kommunal, statslig og privat jord. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har på den baggrund forespurgt Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet, om ministeriet er enig i, at kommunerne i forbindelse med projekterne ikke skal 
tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra partnerskabet til momsrefusionsordningen, jf. § 
5, stk. 2, i momsbekendtgørelsen for kommunerne og regioner. Skov- og Naturstyrelsen 
henviser til, at midlerne udbetales af en offentlig myndighed. 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan oplyse, at ministeriet ikke er enig i Skov- og 
Naturstyrelsens betragtning. Det er ministeriets opfattelse, jf. § 5, stk. 2, pkt. 1, i be-
kendtgørelse nr. 1492 af 14. december 2006, at kommunerne skal tilbagebetale 17,5 pct. 
af den del af tilskuddet, som vedrører midler fra fonde og private foreninger mv. 
 
I henhold til § 5, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, er købsmomsudgifter, afholdt ved 
køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regi-
onen ikke omfattet af momsrefusionsordningen. Tilbagebetalingen efter § 5, stk. 2, i 
momsbekendtgørelsen er således en forudsætning for, at en kommune eller region kan 
optage den del af tilskuddet, der stammer fra en privat forening eller fond i den kom-
munale og regionale momsrefusionsordning. 
 
Ministeriet har lagt vægt på, at de økonomiske midler fra den private fond er ydet med 
henblik på at finansiere de aktiviteter, som kommunerne forestår, hvorfor det forhold, at 
pengene formidles via en offentlig myndighed – Skov- og Naturstyrelsen – ikke kan 
begrunde, at kommunerne fritages for at indbetale 17,5 pct. af tilskuddet, som vedrører 
den private fond til momsrefusionsordningen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har yderligere spurgt om Indenrigs- og Sundhedsministeriet er 
enig i den opfattelse, at såfremt en kommune opfører eller renoverer en ejendom belig-
gende på privat eller statslig grund, er det udbetalte tilskud ikke omfattet § 5, stk. 2, i 
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momsbekendtgørelsen for kommuner og regioner ud fra den betragtning, at kommunen 
alene er bygherre og ikke ejer ejendommen.  
 
Indenrigs- og Socialministeriet er ikke enig i Skov- og Naturstyrelsens betragtning. 
Såfremt der er tale om en lovlig kommunal aktivitet, er det ministeriets opfattelse, at 
kommunerne skal tilbagebetale 17,5 pct. af den del af tilskuddet, som vedrører midler 
fra fonde og private foreninger mv. Begrundelsen er anført i det foranstående. 
 
Der er i besvarelsen ikke taget stilling til lovligheden af kommunernes rolle som byg-
herre på privat eller statslig grund. For spørgsmål herom henvises til den relevante 
Statsforvaltning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kim Weber 
 


