
 

 

 

 

 

 

 

 

   29. maj 2020 

Høringssvar over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven 
og forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskatningen, viderefø-
relse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger 
vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grund-
skyld m.v.) – J.nr. 2020-1522 

SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring.  

 

Vi har nedenstående bemærkninger. Spørgsmål vedrørende bemærkningerne kan rettes til un-

dertegnede. 

 

Vores bemærkninger er delt op. Først har vi nogle generelle bemærkninger om ejendomsvurde-

ringssystemet mv., dernæst følger vores bemærkninger til lovforslaget. 

 

Indledningsvist bemærkes, at en høringsfrist på 11 dage er for kort, hvis Skatteministeriet ønsker 

gennemarbejdede bemærkninger – uanset forklaringen på den korte høringsfrist. Generelt bør 

høringsfristen være på minimum 4 uger, når der er tale om omfattende lovændringer. 

 

Generelle bemærkninger: 

 

Vores generelle bemærkninger knytter sig overordnet til de tidligere ændringer af ejendomsvurde-

ringsloven, hvor Skatteministeriet har tilkendegivet, at det er emner, som man vil se nærmere på.  

 

Vi undrer os over, at der fortsat er udeståender på disse punkter, og at de ikke er medtaget i 

dette lovforslag. Det ville have skabt større sikkerhed for ejendomsejerne.   

 

Usikkerhed ved planlægning af dispositioner 

 

Overordnet set er det betænkeligt, at der på nuværende tidspunkt stadig sker omfattende ændrin-

ger af ejendomsvurderingsloven fra 2017, og at der her 2 ½ år efter lovens ikrafttræden stadig er 

stor usikkerhed om fortolkningen af loven. 

 

Det giver anledning til usikkerhed i forbindelse med planlægning af fremtidige dispositioner, hvori 

faste ejendomme indgår. Som eksempel herpå kan nævnes indgåelse af langvarige lejekontrak-

ter om udlejning af landbrugsjord til opstilling af solcelleanlæg. Kontrakterne løber ofte 20-30 år 

ud i fremtiden. På nuværende tidspunkt hersker der stadig stor usikkerhed om, hvordan land-

brugsejendomme bliver vurderet og dermed beskattet, når der indgås sådanne lejekontrakter. 

Skatteministeriet 

Sendt d.d. til  

lovgivningogoekonomi@skm.dk 

cmp@skm.dk 

sba@skm.dk 

apg@skm.dk 

  

 

ens@ens.dk 

med kopi til Vivi Johansen, vijo@ens.dk og Sobia Wa-

heed, sow@ens.dk. 

 

mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:cmp@skm.dk
mailto:sba@skm.dk
mailto:apg@skm.dk
mailto:ens@ens.dk
mailto:vijo@ens.dk
mailto:sow@ens.dk


                                                                                 

  2 / 8 

 

Kategorisering af ejendomme  

 

Det fremgår af ejendomsvurderingslovens § 3, at Told- og skatteforvaltningen som led i vurderin-

gen beslutter, hvilken kategorier en ejendom skal henføres til. 

 

I forbindelse med høringen af lovforslag nr. 211 – 2016/2017 anførte vi, at vi fandt det betænke-

ligt, at ejeren ikke direkte kan klage over ejendommens kategorisering. Skatteministeriets kom-

mentar var følgende: 

 

Kategorisering af en ejendom er ikke en selvstændig afgørelse, men indgår som 

del af det vurderingsmæssige skøn. Det fastholdes på denne baggrund, at beslut-

ninger herom ikke kan påklages særskilt, men kan påses som led i en klage over 

vurderingen. 

 

Efter vores opfattelse bør Skatteministeriet revurdere og ændre beslutningen om, at der ikke di-

rekte kan klages over ejendommens kategorisering. 

 

Det er stadig vores opfattelse, at det ud fra almindelige retssikkerhedsmæssige principper bør 

være muligt direkte at påklage kategoriseringen, da den i en række tilfælde har meget stor betyd-

ning for størrelsen af grundskyld, ejendomsværdiskat, ejendomsavanceskat mv. 

 

Det er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige princip-

per, ikke at anse kategoriseringen for en afgørelse, der skal være adgang til at påklage. 

 

Dette skal navnlig ses i sammenhæng med, at en ændring ved klagebehandlingen er afskåret, 

hvis det ikke resulterer i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien, der er større end 20 

pct.  

 

En ændring af en kategorisering vil ofte medføre store ændringer i grundskyld, ejendomsværdi-

skat, evt. ejendomsavanceskat samt evt. også den løbende beskatning (påvirker fradrag for ud-

gifter samt behandlingen i virksomhedsordningen), uanset at den ændrede kategorisering ikke 

nødvendigvis medfører nogen væsentlig ændring i hverken ejendomsværdi eller grundværdi.  

 

Dertil kommer, at myndighedernes fortolkning af genoptagelsesreglerne har medført, at mange 

faktiske forhold anses som omfattet af ”vurderingsskønnet”, hvorved genoptagelse nægtes. Ejen-

dommens faktiske benyttelse anses således iht. praksis for omfattet af vurderingsskønnet, og 

man er derved afskåret fra at opnå genoptagelse. Der vil således opstå mange situationer, hvor 

der af Vurderingsstyrelsen foretages en forkert kategorisering, men hvor ejeren hverken via kla-

gereglerne eller genoptagelsesreglerne har nogen adgang til at få det ændret eller prøvet ved 

vurderingsankenævn, Landsskatteretten eller domstolene. 

 

Når der henses til de store konsekvenser kategoriseringen kan have for ejeren, vil vi opfordre til, 

at der indføres adgang til at klage over kategoriseringen. 
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Tidspunkt for skattemæssig virkning af en ændret kategorisering  

 
I forbindelse med høring af lovforslag nr. 71 – 2019/2020 anførte SEGES følgende: 
 

Folketinget vedtog ved lov nr. 1729 af 27. december 2018 at udskyde vurderin-

gerne efter den nye ejendomsvurderingslov og at videreføre de gamle 2011- og 

2012-vurderinger. 

 

Følgende fremgår af § 10, nr. 4: 

 

”§ 5, nr. 1 og 2, §§ 6-9, § 10, nr. 1-4, § 11, § 12, nr. 2-4, §§ 13 og 14, § 15, nr. 1 og 

3, § 20, nr. 2, og § 21 har virkning fra og med det skatteår henholdsvis det ind-

komstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget ef-

ter ejendomsvurderingslovens §§ 5 eller 6. Indtil da gælder reglerne i den tidligere 

gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1067 af 30. august 2013, som ændret ved § 1 i lov nr. 1635 af 26. december 2013, 

lov nr. 1535 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 61 af 16. januar 2017, jf. dog 3. 

pkt.”  

 

Der er – bl.a. fordi ændringsforslag af 19. december 2018 ikke havde været sendt i 

høring – nogen usikkerhed om fortolkningen af § 10, nr. 4. 

 

SEGES har tidligere været i dialog med Skatteministeriet om dette. 

 

Skatteministeriet bedes præcisere, at de skattemæssige konsekvenser af en æn-

dret kategorisering af en ejendom først har virkning for f.eks. opgørelse af ejen-

domsavance på det tidspunkt, hvor ejeren får kendskab til den ændrede kategori-

sering af den solgte ejendom og ikke allerede ved indkomstårets/skatteårets be-

gyndelse. 

 

Skatteministeriet anførte herefter følgende kommentar i høringsskemaet: 

 

Der ændres ikke med lovforslaget på den bestemmelse, der henvises til, men SE-

GES’ bemærkninger vil indgå i det videre arbejde med de nye ejendomsvurderin-

ger og beskatningsreglerne, herunder udarbejdelse af administrationsgrundlaget 

herfor. 

 

Vi anmoder Skatteministeriet om at tage stilling til ovenstående, således at såvel nuværende 

ejere som fremtidige sælgere og købere kan få vished for, hvornår en ændret kategorisering af en 

ejendom har skattemæssig betydning i relation til en lang række love.  

Definition af produktionsjord 

De foreslåede ændringer af ejendomsvurderingsloven omfatter ikke nogen ændring af lovens § 

28. Landbrug & Fødevarer har tidligere i forbindelse med høring af lovforslag nr. 71 – 2019/2020 

foreslået en udvidelse af definitionen af produktionsjord således: 
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L&F foreslår, at ejendomsvurderingsloven ændres, så definitionen af produktions-

jord i ejendomsvurderingslovens § 28, stk. 2, udvides til også at omfatte solceller 

og andre vedvarende energianlæg. 

Skatteministeriets kommentar var følgende: 

Det har ikke været muligt inden for de tidsmæssige rammer af dette lovforslag at 

tage stilling til forslaget, men forslaget vil blive analysere nærmere.  

Det ønskes oplyst, om Skatteministeriet har foretaget en analyse af forslaget, og i givet fald hvad 

konklusionen af analysen er. 

Der henvises i den forbindelse til Skatteministerens svar af 14. maj 2020 til Folketingets Skatte-

udvalg på spørgsmål nr. 357 af 22. april 2020 (j.nr. 2020 – 4588).  

 
Overgangsordningen  

 

I forbindelse med høring af lovforslag nr. 115 – 2018/2019 har Landbrug & Fødevarer anført føl-

gende, jf. høringsskemaet: 

 

Ændring af overgangsordningen i ejendomsvurderingslovens § 83 

L&F anfører, at det vil være meget hensigtsmæssigt, når nu loven ændres, at gen-

nemføre en ændring af overgangsordningen i ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 

4, 5. pkt., som er affattet således: 

”Hvis ejendommen efterfølgende ændres på en sådan måde, at betingelserne for 

omvurdering efter § 6, stk. 1, nr. 2-7, er opfyldt, skal ejendommen vurderes efter 

denne lov, medmindre der er tale om ændringer, der ikke sker på ejerens eller 

ejernes foranledning, og hvor ejeren eller ejerne ikke har indflydelse på ændrin-

gen.” 

L&F henviser til, at det fremgår af ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 2, at 

der skal foretages omvurdering, hvis en ejendoms grundareal ændres med mindst 

25 m2. L&F ønsker, at ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt. ændres, så 

de ejere af mindre landejendomme, der har valgt overgangsordningen, kan fort-

sætte i ordningen, selv om de aftaler/deltager i jordfordelinger, såvel efter jordfor-

delingsloven som privat arrangerede jordbytter/jordfordelinger. 

Overgangsordningen bør endvidere ifølge L&F gælde for mageskifter mellem en 

eller flere parter, hvor ejerne deltager i mageskifte/bytning af jord. 

Problemet med de gældende regler er efter L&F’s opfattelse, at der ikke kan afstås 

arealer – f.eks. i en jordfordeling – hvis der er tale om mere end 24 m2, og ejeren 

gerne vil fastholde overgangsordningen.   
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Det er L&F’s opfattelse, at der er en betydelig risiko for, at jordfordelinger, bytning 

af jord, mageskifter m.v. vil gå helt stå, hvis bare én af ejerne har valgt overgangs-

ordningen. 

L&F anfører, at selvom der f.eks. er 20 andre ejere af ejendomme, der gerne vil 

deltage i jordfordelinger, bytning af jord, mageskifter mv., kan en enkelt ejer såle-

des spærre for en ellers fornuftig jordfordeling. 

Det er L&F’s opfattelse, at Folketinget ud fra et samfunds-, natur-, arronderings-

mæssigt og økonomisk synspunkt bør lave en ændring af overgangsreglen i ejen-

domsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt. L&F henviser til, at der som en del af re-

geringens Hjælpepakke til Landbruget fra den 28. september 2018 afsættes sam-

let 160 mio. kr. til jordfordelingsprojekter, samt at regeringens og aftalepartiernes 

ambitioner på området nok ikke vil være gennemførbare uden den foreslåede æn-

dring. 
 

Skatteministeriet udtalte følgende: 

 

Regeringen ser positivt på en ændring af overgangsordningen som foreslået af 

L&F, der vil få betydning, når der foretages vurderinger efter det nye ejendomsvur-

deringssystem, hvilket efter lovforslaget vil være pr. 1. januar 2021 for landbrugs-

ejendomme m.v. Der vil derfor blive set på en ændring af overgangsreglerne i 

ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt., i forbindelse med det videre ar-

bejde med de nye ejendomsvurderinger og analysen af behovet for yderligere ju-

steringer af ejendomsvurderingsloven, med henblik på at ændringen kan gennem-

føres snarest muligt næste år. 

 

Skatteministeriet bedes oplyse, om der planlægges en ændring af overgangsreglerne, og i givet 

fald hvornår en sådan ændring vil blive indarbejdet i loven. Den nuværende situation skaber usik-

kerhed om overgangsordningen.   

 

Boligskatteforliget 

 

Følgende fremgår af boligskatteforliget af 15. maj 2020: 

 

Forligskredsen er enig i, at vurderingerne bør være enkle og gennemskuelige. For-

ligskredsen præsenteres senere i 2020 for et oplæg til nye vurderingsmodeller for 

erhvervsejendomme, der sikrer sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger samt 

et mere enkelt beskatningsgrundlag for dækningsafgift.  

Det ønskes oplyst, om det nævnte oplæg også vedrører landbrugsejendomme og skovejen-

domme. Endvidere bedes det oplyst, på hvilket tidspunkt oplægget forventes at foreligge.    

 

 



                                                                                 

  6 / 8 

Bemærkninger til lovforslaget: 

Ejendomsværdiskatteloven 

Det ønskes bekræftet, at boliger på landbrugsejendomme og skovejendomme som nævnt i ejen-

domsværdiskattelovens § 4, stk. 1, nr. 3 og 4, omfattes af den foreslåede nedsættelse af ejen-

domsværdiskattesatsen fra 10 promille til 9,2 promille fra og med indkomståret 2021, selv om 

landbrugsvurderingerne først forventes offentliggjort i løbet af 2021. 

Ejendomsvurderingsloven 

Klage over videreførte vurderinger 

I lovforslaget foreslås ændringer af lovens § 89 om bl.a. klagefrist. Det foreslås således, at klage-

fristen skal løbe i 90 dage fra datering af den særskilte meddelelse om klagefrister. 

Efter vores opfattelse er en klagefrist på 90 dage alt for kort. Derfor foreslås en klagefrist på mini-

mum 6 måneder.  

For det første var klagefristen i det gamle vurderingssystem betydeligt længere end 90 dage, ofte 

4-5 måneder, idet klagefristen udløb den 1. juli i året efter vurderingen.  

For det andet kræver det en nøje gennemgang af den nye vurdering efter ejendomsvurderingslo-

ven og en sammenholdelse af denne med de videreførte vurderinger, før der kan tages stilling til 

en eventuel klage over de videreførte vurderinger. Der skal også tages stilling til eventuelt afledte 

konsekvenser i potentielt mange år ved en eventuel klage over de videreførte vurderinger.  

For det tredje vil der i en række tilfælde være tale om, at ejendomme har skiftet ejer siden 

2011/2012. Også af hensyn til disse tidligere ejere, der måske ikke har kendskab til forudsætnin-

gerne for den nye ejendomsvurdering for ejendommen, bør der være en klagefrist på minimum 6 

måneder.   

Deklaration 

Det foreslås i lovforslaget, at der alene skal kunne træffes afgørelse på grundlag af de oplysnin-

ger, der foreligger ved afgørelsesperiodens indtræden. Hvis oplysningerne først modtages se-

nere, vil de ikke indgå i vurderingen. 

Det er vores opfattelse, at det afgørende må være, at den ejendomsvurdering, der foretages af 

vurderingsmyndighederne, er korrekt og baseret på et korrekt grundlag. Ansvaret herfor påhviler 

myndighederne. 

Det må antages, at det kun er undtagelsesvist, at der vil fremkomme oplysninger efter deklarati-

onsperiodens udløb. I disse formentlig få situationer bør vurderingsmyndighederne i det omfang, 

det er muligt, tage hensyn til oplysningerne. 
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I lovforslaget foreslås, at såfremt ejeren efter tidspunktet for deklarationens udløb ønsker at få op-

lysninger med i vurderingen, må ejeren enten klage eller anmode om genoptagelse. Det forekom-

mer at være unødig ressourceanvendelse at starte en klagesag eller en genoptagelsessag op, 

hvis det er muligt at løse problemerne på en mere smidig måde.   

Skatteforvaltningsloven 

I lovforslaget foreslås det at afskære genoptagelse af gamle vurderinger for både Vurderingssty-

relsen og ejendomsejerne. Dog foreslås det, at ejendomsejere, der anmoder om genoptagelse 

inden den 1. november 2020, vil få behandlet deres sag. 

Afskæringen begrundes med ”at sikre en fuldstændig nedlukning af det gamle vurderingssystem”. 

Det er vores opfattelse, at lovforslaget bør ændres på dette punkt. 

For det første strider det generelt imod almindelige retssikkerhedsmæssige principper, hvis det 

ikke er muligt for en ejendomsejer at få ændret en åbenbart forkert ejendomsvurdering, selv om 

vurderingen ligger tilbage i tiden. Det bemærkes i den forbindelse, at det er myndighedernes an-

svar, at de gamle vurderinger er/var korrekte, og at det flere gange er erkendt af myndighederne, 

at de gamle vurderinger har været meget fejlbehæftede. Alene af den grund bør der være en be-

tydeligt længere frist end den 1. november 2020.  

For det andet kan ejendomsvurderingen - udover betydningen for grundskyld og ejendomsværdi-

beskatning - have mange og omfattende afledte konsekvenser, f.eks. i relation til ejendomsavan-

ceopgørelse eller påvirkning på opgørelsen eller beskatningen af en virksomheds driftsresultat.  

Det forekommer ikke rimeligt, at f.eks. en ejendomsavance, der i et tidligere indkomstår er be-

skattet, og som efterfølgende viser sig at være betydeligt lavere, ikke kan korrigeres.  

Det er efter vores opfattelse sandsynligt, at der vil forekomme situationer, hvor det efterfølgende 

konstateres, at en fejlagtig vurdering får store, urimelige og uforudsete konsekvenser, f.eks. i for-

bindelse med skatteligningen. Hvis lovforslaget ikke ændres, bør der indføres undtagelsesregler, 

således at forkerte vurderinger, hvor genoptagelse er afskåret på grund af overskridelse af tidsfri-

sten 1. november 2020, ikke skal tillægges skattemæssig betydning i relation til indkomstbeskat-

ningen.  

For det tredje bør en frist for genoptagelse ligge efter det tidspunkt, hvor ejendomsejeren modta-

ger den første nye vurdering efter ejendomsvurderingsloven. Derved får ejendomsejeren mulig-

hed for ved sammenholdelse med den/de gamle vurderinger at tage stilling til, om der på basis af 

den nye vurdering er grundlag for at anmode om genoptagelse af gamle vurderinger.  

I øvrigt henvises til det ovenfor anførte omkring den manglende adgang til at klage over kategori-

seringen. 
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Venlig hilsen 

 

 

 
Søren Hjorth 
Chefkonsulent 
Jura & Skat 

 

D +45 8740 5220 

M +45 3092 1758 

E shr@seges.dk 


