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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Christoffer Marquardt Pahle og Anders P. Gleerup 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk, 

cmp@skm.dk og apg@skm.dk  

Høring af udkast til forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og 

forskellige andre love (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, 

fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på 

ejendomsområdet), jf. j. nr. 2020-5183. 

 

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

forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Adgang 

til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning, fastsættelse af grundværdier for 

erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger på ejendomsområdet), som er sendt i 

høring den 9. oktober 2020.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra 

vores rådgivningscenter, SEGES. 

 

Landbrug & Fødevarer vil indledningsvist gerne bemærke den korte høringsfrist. Under 

hensyn til forslagets omfang på 127 sider, er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at en 

fuld høringsfrist på 4 uger havde været mere proportionalt. De 20 dage, heraf 7 dages 

efterårsferie, vurderes således være en hæmsko for kvaliteten af det lovforberedende 

arbejde på dette ekstremt vigtige område, der berører rigtig mange borgere.  

 

Forenklinger for landbrugs- og skovejendomme  

 

Jordfordelinger  

Som led i ønsket om at forenkle lovgivningen til gavn for systemudvikling og 

sagsbehandling foreslår Skatteministeriet, at overgangsordningen for ejendomme, der i 

forbindelse med de nye ejendomsvurderinger ændrer kategorisering, lempes, så 

deltagelse i jordfordelinger og visse mageskifter ikke vil få betydning for kategoriseringen. 

Dette er en ændring som Landbrug & Fødevarer sætter stor pris på, da den særligt vil 

tilskynde at også ejere af mindre ejendomme stadig vil være villige til at indgå i 

jordfordelingsprojekter fremover. Skatteministeriet bedes præcisere om de nye 

kategoriseringsregler alene komme til at gælde for jordfordelingskendelser, der er tinglyst 

fra den 1. januar 2021 og frem.  

 

Vådområder  

Landdistrikterne har brug for flere jordfordelinger, men de har også brug for flere 

vådområdeprojekter. Alt sammen til gavn for klima og miljø. I forbindelse med etablering af 

vådområder mv. kan der ske ændring af anvendelsen af en del af markjorden, uden at 

grundarealets størrelse ændres. På samme måde som ved jordfordeling, er det Landbrug 

& Fødevarers ønske, at det sikres, at ejere af mindre ejendomme der er med i den 

fremtidige overgangsordning, kan etablere vådområder, uden at deres ejendomme skifter 
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kategori i forhold til den hidtidige kategorisering. En sådan ændring vil gøre aktørerne mere 

trygge ved at deltage i vådområdeprojekterne. På bundlinjen vil det være til gavn for 

vandmiljøet i form af reduceret kvælstofbelastning.  

 

Kategorisering – klageadgang  

Det fremgår af lovforslaget, at erhvervsejendomme som noget nyt fremadrettet vil blive 

kategoriseret ud fra syv forskellige kategorier på baggrund af den faktiske anvendelse ud 

fra en bedømmelse af ejendommens samlede karakter.  

 

Af bemærkningerne under afsnit 2.2.1.2.1. følger det endvidere, at ”Det vil være muligt at  

klage over den foreslåede faktiske og planlagte kategorisering i forbindelse med klage over  

vurderingen.”  Landbrug & Fødevarer vil i denne forbindelse igen anbefale, at der kan  

klages over kategoriseringen alene uden at der obligatorisk også klages over andre dele  

af ejendomsvurderingen.   

 

Andelsselskaber har behov for en årlig vurdering  

Vi har tidligere fået bekræftet, at ejendomsvurderingsloven ændres, så andelsselskaber 

der beskattes ud fra deres formue, opnår en periodisk ejendomsvurdering, som de 

anvender til at beregne formuen og dermed den årlige skat. Behovet er det samme for 

foreninger, der skal beregne konsolideringsfradrag. Det bør hertil præciseres, at behovet 

for den offentlige ejendomsvurdering er på koncernniveau, idet f.eks. visse selskaber der 

ejer en eller flere ejendomme, ultimativt kan være ejet af et andelsselskab.  

  

Det bemærkes, at der i sin helhed mod forventning ikke er taget hensyn hertil i lovforslaget.  

 

Retssikkerhed og forudberegnelighed ved generationsskifte 

  

Praksis for værdiansættelse af fast ejendom ved generationsskifte har i en meget lang 

årrække været baseret på den offentlige ejendomsvurdering. Det har sikret 

forudberegneligheden, retssikkerheden og i høj grad bidraget til den nødvendige 

administrative enkelthed. 

  

I 2016-forliget om et nyt ejendomsvurderingssystem var det forudsat, at der for alle 

ejendomme skulle sikres periodiske vurderinger, så praksis for værdiansættelse ved 

generationsskifte kunne videreføres på et fast og forudberegneligt grundlag. Af 

administrative grunde, valgte man med den nye ejendomsvurderingslov alligevel at ophøre 

med udarbejdelse af periodiske vurderinger af landbrugs- og skovejendomme mv. I stedet 

blev der indført en særlig adgang til ad hoc-vurderinger til brug for generationsskifte mv.; 

de såkaldte ”§ 11-vurderinger”. 

  

Landbrug & Fødevarer har siden lovens tilblivelse været kritiske overfor dette nye regime,  

og har derfor været i løbende dialog med Skatteministeriet med henblik på at etablere faste 

vurderingskriterier og en transparent dataopsamling. Alt sammen til gavn for fremtidens 

retssikkerhed og forudberegnelighed ved generationsskifte af landbrugs- og 

skovejendomme mv.  

  

Landbrug & Fødevarer finder det skuffende, at det foreliggende høringsudkast til justering 

af ejendomsvurderingsloven tilsyneladende fuldstændigt forbigår denne problemstilling og 

den dialog, der har været, og ovenikøbet intensiverer problemstillingen ved nu også at 

undtage alle erhvervsejendomme fra periodiske vurderinger. Dette vil skabe væsentlige 
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problemer både i praksis og for retssikkerheden. Når lovgrundlaget ikke sikrer klare 

vurderingskriterier og et robust datagrundlag, vil det ikke være muligt at producere 

retvisende og veldokumenterede § 11-vurderinger, og der vil ikke sikres 

forudberegnelighed og retssikkerhed. I stedet vil det resultere i usikkerhed og et betydeligt 

ressourceforbrug hos både skatteforvaltningen og borgerne, herunder til klagesager. 

  

Det var ligeledes i 2016-forliget og efterfølgende i lovbemærkningerne til den nugældende 

ejendomsvurderingslov forudsat, at den hidtidige praksis for værdiansættelse af fast 

ejendom ved generationsskifte skulle fortsættes.  

  

På trods af den brede politiske aftale har Skatteministeriet imidlertid i foråret 2020 sammen 

med Skattestyrelsen fremlagt høringsudkast om meget betydelig stramning af denne 

praksis. Landbrug & Fødevarer har, ligesom mange andre, afgivet stærkt kritiske 

høringssvar til disse udkast. 

  

Endelig har Skatteministeriet, som led i det politiske forlig om tilbagerulning af 

nedsættelsen af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder, nedsat en 

ekspertgruppe, der skal komme med forslag til skematisk værdiansættelse af familieejede 

virksomheder. Da stort set alle familieejede virksomheder rummer fast ejendom, som skal 

værdiansættes ved generationsskifte, skaber det vanskelige problemstillinger for denne 

ekspertgruppe, at der nu for både landbrugs- og skovejendomme og erhvervsejendomme 

generelt ikke gennemføres periodiske offentlige ejendomsvurderinger. 

  

Landbrug & Fødevarer foreslår på den baggrund, at Skatteministeriet nu, som led i arbejdet 

med revision af ejendomsvurderingsloven, sikrer en sammenhængende løsning af de 

nævnte problemstillinger, så der etableres et enkelt og fast regelsæt for værdiansættelse 

af fast ejendom ved generationsskifte. Det er ikke hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt, 

at reglerne for offentlig ejendomsvurdering og værdiansættelse ved generationsskifte på 

tilfældig vis arbejder sig ud ad forskellige spor, der skal administreres af forskellige 

forvaltningsenheder med forskellig tilgang til forudberegnelighed og retssikkerhed.   

Landbrug & Fødevarer foreslår, at de sammenhængende problemer løses indenfor og af 

forligskredsen baseret på ensartede skematiske principper.  

  

Landbrug & Fødevarer bidrager meget gerne til et hurtigt og målrettet arbejde. 

  

 

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 


