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Skattestyrelsen 

Copenhagen Towers 1 

Hannemanns Allé 25 

2300 København S 

Att.: Marianne Busk Bouraima  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til HovedpostkasseJura@SKTST.dk. 

Høring af udkast til styresignal - omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede 

ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration - ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra d) – 

ændring af vurderinger, jf. Skattestyrelsens sagsnummer 18-1769122 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ”udkast til styresignal - 

omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration - 

ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra d) – ændring af vurderinger” som er sendt i høring den 19. 

august 2020.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor.  

 

Landbrug & Fødevarer værdsætter udarbejdelse af styresignalet, der bl.a. præciserer praksis 

vedrørende omfanget af delvise fritagelser for grundskyld for fredede ejendomme med tinglyst 

bevaringsdeklaration efter lov om kommunal ejendomsskat § 7, stk. 1, litra d. Af udkastet fremgår, at 

det præciseres, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages et skøn over, hvor stor en del af 

grundværdien, der kan henføres til henholdsvis den fritagne og den ikke-fritagne del af grunden. 

Landbrug & Fødevarer har forståelse for, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at udøve skøn, 

men anbefaler generelt, at konkret skønsmæssig sagsbehandling minimeres. Det vil optimere 

centraladministrationens virke og sikre den enkelte skatteyders forudsigelighed.  

 

Ad. 4.2. Forhold af betydning for vurderingsskønnet  

I forbindelse med Skatteforvaltningens skønsudøvelse fremgår det, at det bl.a. tillægges betydning, 

om det er muligt at udstykke grunden. Det fremgår desuden, at ”Hvis grunden til en fredet ejendom 

udgøres af flere matrikler, der vurderes selvstændigt, vil grunden på andre matrikler end den, hvor 

den fredede bygning er beliggende, ikke kunne fritages for grundskyld som haven til den fredede 

bygning efter § 7, stk. 1, litra d, i lov om kommunal ejendomsskat.” 

 

Som eksempel fremhæves det, at ”Er der tale om fredning af en stor herregård, hvor der er tinglyst 

en bevaringsdeklaration på bygningen, og hvortil der hører en park, vil hele grunden under den 

fredede bygning samt parken kunne fritages for grundskyld, hvis grunden efter en konkret vurdering 

i øvrigt findes at høre naturligt til bygningen.” 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker det afklaret, om ovenstående sammenfattende skal forstås således, 

at selv om f.eks. en fredet herregård og en tilhørende park udgør hver sin matrikel, kan parken – der 

har eget matrikelnr. – godt i visse situationer være omfattet af fritagelsen via tilknytning til 

herregården? Og er det i så fald korrekt forstået, at tilknytning f.eks. kan være hvis herregård og park 

tidligere er blevet udmatrikuleret, og dermed historisk over tid altid har været naturligt forbundet?  
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Ad. 5. Vurderingsstyrelsens vil efter anmodning ændre skøn foretaget efter andre retningslinjer 

Det fremgår af udkastet, at Skatteforvaltningen siden august 2015 har truffet afgørelse om fritagelse 

for grundskyld efter § 7, stk. 1, litra d, i lov om kommunal ejendomsskat i overensstemmelse med 

retningslinjerne i afsnit 4.1-4.3. Det fremgår endvidere at fordi anmodninger, der er afgjort fra og med 

august 2015, således er behandlet i overensstemmelse med gældende ret, er det 

Skatteforvaltningens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er anledning til at ændre delvis 

fritagelse, der er foretaget efter august 2015. Herved bliver der stor forskel på fritagelser før og efter 

august 2015, idet alene fritagelser foretaget indtil august 2015 giver anledning til 

ændringsovervejelser. På denne baggrund ønsker Landbrug & Fødevarer at få begrundet, hvorledes 

Skatteforvaltningen kan fastsætte et klart tidspunkt – altså august 2015 – for anvendelse af 

retningslinjerne i afsnit 4.1.-4.3.   

 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

D +45 3339 4678 

M +45 2939 2503 

E MAEE@lf.dk 


