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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Christoffer Marquardt Pahle 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk 

cmp@skm.dk, sba@skm.dk, apg@skm.dk 

 

Høring af udkast til L 194 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og 

forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den 

midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende 

tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.) j.nr. 2020-

1522 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til 

forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love, som er 

sendt i høring den 19. maj 2020. Vi har forståelse for, at der i visse situationer kan være 

behov for hastelovgivning, men bemærker den korte høringsfrist på kun 8 hverdage.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden bemærkninger fra vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Generelle bemærkninger  

 

Landbrug & Fødevarer har generelt forståelse for den kompleksitet, der ligger til grund for 

ejendomsvurderingsloven. Landbrug & Fødevarer vil dog gerne understrege, at processen 

omkring de nye ejendomsvurderinger har været forbundet med mange ændringer og stor 

usikkerhed, særligt i forbindelse med udsættelsen af boligskatteforliget. Det skaber en 

enorm utryghed hos den enkelte boligejer både i privat eller erhvervsmæssig regi. Hvad 

angår ejerboligerne er Landbrug & Fødevarer derfor også meget positive overfor aftalen 

om kompensation for boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen.  

 

Det er særligt værdsat, at ejendomsværdiskatten reduceres, og at grundskylden maksimalt 

kan stige med 2,8 pct. årligt for perioden 2022-2024 for ejerboliger og perioden 2023-2024 

for erhverv. Det ville dog have været prisværdigt, hvis grundskylden ikke fortsat kunne stige 

med op til 7 pct. om året i 2021 for ejerboliger og 2021-2022 for erhverv. Til gengæld er det 

positivt, at den gennemsnitlige grundskyldspromille nedsættes yderligere 3 promille til ca. 

13 promille. Det er ligeledes positivt, at perioden, hvor kommunerne ikke kan hæve 

grundskyldspromillerne eller dækningsafgiftssatserne, er hævet med tre år fra 2021-2025 

til 2021-2028.  

 

Med nærværende lovforslag bliver der forhåbentlig mere ro på ejerboligvurderingerne. 

Landbrug & Fødevarer vil derfor også gerne understrege et stort behov for afklaring i 

forhold til erhvervsejendommene. Den usikre tilstand i forhold til håndteringen er en 

forretningsmæssig hæmsko for væksten og genåbningen af Danmark efter COVID-19.  

 

Skatteministeriet har under tidligere høringer, bl.a. til L 115 2018/19, meddelt, at yderligere 

justeringer af ejendomsvurderingsloven i forhold til landbrugsejendomme vil blive 
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analyseret med henblik på gennemførelse snarest muligt i 2019. Da vi nu er 2020, og 

vurderingerne af landbrugsejendomme forventeligt udsendes løbende i 2021, vil Landbrug 

& Fødevarer gerne opfordre til, at de nødvendige tilpasninger af ejendomsvurderingsloven 

også indarbejdes i lovteksten snarest muligt. Herigennem kan også landbrugsejendomme- 

og øvrige erhvervsejendomme opnå den eftertragtede ro omkring ejendomsvurderingerne 

med henblik på en stærkere udgangspunkt for igangsættelse af nye projekter, transaktioner 

mv.  

 

Specifikke bemærkninger  

 

Konkret foreslår Landbrug & Fødevarer, at følgende justeringer indarbejdes i 

ejendomsvurderingsloven. 

 

Ejendomme i andelsforeninger tildeles en årlig offentlig vurdering 

 

Andelsforeningerne er formuebeskattet og anvender derfor ejendomsværdien (den 

offentlige vurdering) i forbindelse med den løbende beskatning. Landbrug & Fødevarer 

finder det problematisk, at andelsforeningerne ikke allerede i forbindelse med lovens 

tilblivelse i 2017 er vurderingsberettigede, ligesom andelsboligforeningerne er, jf. 

ejendomsvurderingsloven § 10, stk. 3. Landbrug & Fødevarer foreslår, at 

andelsforeninger– ligesom andelsboligforeninger – hvert år automatisk får tildelt en 

offentlig ejendomsvurdering, som det er tilfældet i dag. Der henvises i øvrigt til Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til L 71 2019/20 (forslag til lov om ændring af 

ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og 

skatteforvaltningsloven). Skatteministeriet har i denne sammenhæng tidligere svaret, at 

forslaget vil indgå i de videre overvejelser om fastsættelse af ejendomsværdier i de nævnte 

tilfælde. 

 
Landbrug & Fødevarer anmoder Skatteministeriet om at tage stilling til nedenstående 

nyaffattelse af ejendomsvurderingsloven § 10, stk. 3:  

 

Erhvervsejendomme m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 5, hvor der på vurderingstidspunktet ikke skal 

betales dækningsafgift efter § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat, og hvor der ikke skal 

foretages fordeling efter § 35, stk. 1, bortset fra ejendomme ejet af andelsboligforeninger 

og andelsforeninger, jf. selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3, jf. dog stk. 2.” 

 

Vurderingsnorm for landbrugsejendomme  

 

Den nye vurderingsmodel for landbrugs- og skovejendomme giver store problemer ved  

generationsskifte i landbrugssektoren, fordi der ikke længere foretages en periodisk 

offentlig ejendomsvurdering hvert andet år. Den offentlige vurdering anvendes til opgørelse 

af bo- og gaveafgiften (”generationsskifteskatten”) efter det såkaldte 1982 cirkulære 

(værdiansættelsescirkulæret). 

 

Når der ikke er nogen offentlig vurdering, og parterne er overladt til at indhente en vurdering 

efter ejendomsvurderingsloven § 11, mister parterne forudberegnelighed og retssikkerhed 

i forhold til det skattemæssige grundlag for generationsskiftet. En manglende periodisk 

vurdering ud fra statiske principper vil vanskeliggøre gennemførelsen og skabe utryghed 

og uigennemskuelighed i forhold til ejerne, næste generation, kunder og kreditorer. En § 

11-vurdering vil også med stor risiko være højere end en metodefast vurdering. Den nye 
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vurderingsmodel vil derfor kunne medføre en utilsigtet forhøjet 

generationsskiftebeskatning.  

 

Landbrug & Fødevarer er derfor meget glade for, at det af aftaleteksten om kompensation  

til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen fremgår, at forligskredsen er enig i, 

at vurderingerne bør være enkle og gennemskuelige og at forligskredsen senere i 2020 

præsenterer et oplæg til nye vurderingsmodeller for erhvervsejendomme, der sikrer 

sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger samt et mere enkelt beskatningsgrundlag for 

dækningsafgift. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der bør indføres en selvstændig bestemmelse i  

ejendomsvurderingsloven med en skematiseret vurderingsnorm for landbrugs- og  

skovejendomme.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at vurderingsgrundlaget inddrager afkast/forrentning på 

samme måde, som det gælder for andre erhvervsejendomme. Herved værdiansættes 

landbrugs- og skovejendomme ikke højere, end afkast/forrentning kan bære. I vurderingen 

bør desuden indgå faste elementer af væsentlig betydning for vurderingen. Det er f.eks. 

oplysninger fra offentlige registre, grund- og bygningsareal samt hensynet til hektarpriser 

ved salg eller forpagtning og forretningskrav.  

 

Landbrug & Fødevarer har tidligere under høringen af L 71 2019/20 (forslag til lov om 

ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal 

ejendomsskat og skatteforvaltningsloven) foreslået, at der indarbejdes skematiske 

vurderinger af landbrugsejendomme. Skatteministeriet meddelte i denne sammenhæng, at 

forslaget senere ville blive forelagt forligskredsen bag forliget om et nyt 

ejendomsvurderingssystem. Landbrug & Fødevarer hører derfor gerne om der er fulgt op 

på dette.   

 

Landbrugsjord med vedvarende energi bør forblive landbrugsjord   

 

Mange landbrug vil gerne bidrage til den grønne omstilling ved udlejning af landbrugsjord 

til opstilling af vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg. Problemet er, at reglerne for 

ejendomsbeskatningen betyder, at ejendomsskatten kan stige voldsomt ved at ”dyrke” 

grøn energi i modsætning til at dyrke mere traditionelle afgrøder (som f.eks. pil). Det lægger 

en barriere i vejen for, at Danmark kan nå sit CO2-reduktionsmål. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at ejendomsvurderingsloven ændres, så definitionen af 

produktionsjord i § 28, stk. 2 udvides til også at omfatte jord, hvor der etableres solceller 

eller andre vedvarende energianlæg.  

 

I forbindelse med høringen af L 71 2019/20 (forslag til lov om ændring af 

ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og  

skatteforvaltningsloven) har Skatteministeriet tidligere svaret, at man vil analysere 

problemstillingen nærmere. I skatteministerens svar på SAU alm. del 357 af 14. maj 2020 

om de provenumæssige konsekvenser, svarer skatteministeren, at det ikke er muligt at 

give et robust estimat, da der pt. pågår et arbejde med at udvikle og implementere nye 

modeller for vurderinger af produktionsjord og erhvervsejendomme. 
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Landbrug & Fødevarer anbefaler, at forslag indarbejdes i udviklingen af de nye 

vurderingsmodeller, hvilket ifølge klima- energi- og forsyningsministeren vil have en positiv 

klimaeffekt, jf. klima-, energi- og forsyningsministerens svar på KEF alm. del. spørgsmål 

331 af 20. maj 2020.  

 

Klima- og miljøforbedrende tiltag  
Mange landmænd vil gerne forbedre biodiversiteten og reetablere naturen på deres 

arealer. Men etablering af vådområder og jordfordelingsprojekter kan udløse en 

omkategorisering i forbindelse med (om)vurdering efter lov om vurdering af landets faste 

ejendomme (den gamle vurderingslov) og ejendomsvurderingsloven.    

 

Omkategoriseringen kan have stor betydning for ejendomsskatten mv. for det enkelte 

landbrug, der gerne vil iværksætte miljø- og klimaforbedrende tiltag. De nuværende regler 

kan betyde en væsentlig højere ejendomsskat mv., og usikkerheden om den fremtidige 

ejendomsskat mv. kan betyde, at landmændene ikke vil sætte gang i miljø- og 

klimaforbedrende tiltag. 

 

I forhold til vådområder har Skatteministeriet tidligere meddelt i høringssvar til L 115 

2018/19 (vådområder) og L 71 2019/20 (jordfordelinger) at der vil ”… blive set på en 

ændring af overgangsreglerne i ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt., i forbindelse 

med det videre arbejde med de nye ejendomsvurderinger og analysen af behovet for 

yderligere justeringer af ejendomsvurderingsloven…”. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at landbrugsjord – under visse betingelser – i højere grad 

beskattes ensartet, uanset jordens anvendelse, og størrelsen på den tilknyttede 

landbrugsejendom. Jorden bør altså fortsat være landbrugsjord, hvis den anvendes eller 

tidligere have været anvendt som landbrugsjord. Hvad angår jordfordelinger bør det være 

en betingelse, at det skal være muligt at søge støtte fra EU’s landbrugsstøtteordninger. I 

forhold til vådområder, bør det være en betingelse, at det tidligere har været muligt at søge 

støtte fra EU’s landbrugsstøtteordninger. Som konsekvens vil der ikke være forskel på 

beskatning af jord, som der kan søges støtte til fra EU’s landbrugsstøtteordninger, uanset 

om den tilhører en mindre ejendom eller større landbrugsejendom. Dermed øges 

incitamentet for landmanden til at indgå i en jordfordeling, hvor der afgives et større areal 

jord, end der modtages. Forslaget betyder også, at jord der bruges til etablering af 

vådområder, vil blive betragtet som produktionsjord. 

 

Med disse ændringer vil der ikke blot være mere tryghed i forhold til boligbeskatningen, 

men også i forhold til erhvervsbeskatningen, som Skatteministeriet under flere høringer 

tidligere har meddelt ville blive analyseret og justeret i løbet af 2019. Landbrug & Fødevarer 

anbefaler, at Skatteministeriet finder en løsning snarest muligt med henblik på at undgå 

hastelovgivning.  

 

Specifikke bemærkninger  

 

Ejendomsvurderingsloven  

 

Klagefristen 

 

Det foreslås, at klagefristen ændres til 90 dage fra datering af den særskilte meddelelse 

om klagefrister, jf. ejendomsvurderingsloven § 89, jf. lovforslagets § 1, nr. 33.  
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For den almene boligejer er en klagefrist på blot 90 dage ekstremt lidt. Inden boligejeren 

har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med den nye vurdering, foretaget en nøje 

gennemgang sammenholdt med den nye vurdering og eventuelt inddraget ekstern bistand 

med henblik på at få et overblik over konsekvenserne, er klagefristen udløbet.  

 

Under hensyn til at der er tale om et nyt og komplekst regelsæt foreslår Landbrug & 

Fødevarer, at klagefristen forlænges til 6 måneder.  

 

Skatteforvaltningsloven  

 

Genoptagelse  

 

Det foreslås, at skatteforvaltningen ikke genoptager vurderinger, der er modtaget den 1. 

november 2020 eller senere, jf. skatteforvaltningsloven § 33 b, jf. lovforslagets § 5, nr. 3.  

 

Som konsekvens, er det kun boligejere, som anmoder om genoptagelse senest den 31. 

oktober 2020, som opnår en genoptagelse.  

 

Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er tale om en meget kontant og utryg suspension 

af de tidligere og mere fleksible genoptagelsesfrister, hvor der kunne anmodes om 

genoptagelse 4 år tilbage fra den 1. maj i det pågældende år.  

 

Landbrug & Fødevarer har forståelse for, at man gerne vil sikre en nedlukning af det gamle 

vurderingssystem, men en sådan nedlukning må altid være retssikkerhedsmæssig 

forsvarlig. Det giver ikke tilstrækkelig værdi at indgå en aftale om større tryghed på 

boligbeskatningsområdet, hvis udmøntningen skaber retssikkerhedsmæssig utryghed med 

f.eks. uhensigtsmæssige og bebyrdende frister.  

 

På vurderingsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at de nye vurderinger udsendes fra 

sidste del af 2020 og frem. En skæringsdato den 31. oktober 2020 vil dermed skabe stor 

risiko for forskelsbehandling af den enkelte boligejer, idet visse boligejere ikke vil have 

modtaget de nye vurderinger på denne dato. Boligejere, der ikke har modtaget de nye 

vurderinger, vil alt andet lige være stillet ringere, idet de ikke har noget 

sammenligningsgrundlag og dermed sværere kan vurdere, hvorvidt de bør søge om 

genoptagelse af den tidligere vurdering. Landbrug & Fødevarer foreslår, at der indføres en 

længere overgangsperiode eller at fristen fastsættes til et tidspunkt, hvor alle boligejere har 

modtaget de nye vurderinger, f.eks. den 1. august 2021.   

 

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 


