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29. oktober 2020 

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. 

SEGES 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 inde-

frysningsordning, fastsættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v. og andre tilpasninger 

på ejendomsområdet), som er sendt i høring den 9. oktober 2020.  

 

Udover bemærkningerne fra Landbrug § Fødevarer har vi følgende bemærkninger. 

 

Høringsfrist  

 

Efter vores opfattelse er høringsfristen for kort. Dette kan medføre, at høringssvarene ikke får den 

kvalitet, der er en forudsætning for en god lovgivning, der ikke efterfølgende skal ændres flere 

gange. 

 

Der opfordres til, at høringsfristen for komplicerede lovforslag bliver på 4 uger.  

 

Overgangsordningen  

 

I lovforslaget foreslås en lempelse af overgangsordningen i ejendomsvurderingslovens § 83, så 

deltagelse i jordfordelinger og bytte af visse ubebyggede arealer ikke vil få betydning for ejendoms-

kategoriseringen. Dette sikrer, at ejere af mindre ejendomme, der er med i den fremtidige over-

gangsordning, kan deltage i jordfordelinger og visse mageskifter, uden at deres ejendomme skifter 

kategori i forhold til den hidtidige kategorisering.  

 

Som følge af en henvendelse fra Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor ønskes det afklaret, om 

lempelsen alene har virkning for jordfordelingskendelser tinglyst efter 31. december 2020.  

 

I forbindelse med etablering af vådområder mv. kan der ske ændring af anvendelsen af en del af 

markjorden, uden at grundarealets størrelse ændres. Landbrug & Fødevarer har tidligere fremsat 

ønske om, at ejere af mindre ejendomme, der er med i den fremtidige overgangsordning, kan 
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etablere vådområder, uden at deres ejendomme skifter kategori i forhold til den hidtidige kategori-

sering. Den foreslåede ændring af § 83, stk. 4 ses ikke umiddelbart at imødekomme dette ønske. 

 

Klage over kategorisering  

 

Det foreslås i lovforslaget, at erhvervsejendomme mv. som noget nyt skal kategoriseres til en af 

syv kategorier. Ifølge bemærkningerne skal det være muligt at klage over den foreslåede kategori-

sering i forbindelse med klage over vurderingen. 

 

Vi har tidligere foreslået, at det ud fra et retssikkerhedssynspunkt burde være muligt at klage over 

kategoriseringen i ejendomsvurderingslovens § 3. Begrundelsen herfor er, at kategoriseringen efter 

§ 3 kan være afgørende i en række sammenhænge, bl.a. i relation til opgørelse af ejendomsavance 

og virksomhedsordningen. 

 

Skatteministeriet har tidligere oplyst, at klage over kategoriseringen alene kan ske, hvis der klages 

over andre punkter i ejendomsvurderingen.  

 

Med henvisning til lovforslaget gentages ønsket om, at der kan ske klage over kategoriseringen af 

en ejendom, uden at andre forhold i forhold nødvendigvis påklages.  

 

Fremrykket klagebehandling af videreførte vurderinger 

 

Der foreslås i lovforslaget indført mulighed for klage over videreførte vurderinger allerede fra 1. 

halvår 2021 for erhvervsejendomme.  

 

Alternativt kan der klages over videreførte vurderinger i forbindelse med at de nye ejendomsvurde-

ringer udsendes. 

 

Det ønskes præciseret, om muligheden for fremrykket klagebehandling også gælder landbrugs- og 

skovejendomme. 

 

Endvidere ønskes følgende oplyst: 

 

• Vil grundværdier og ejendomsværdier ved klage over en videreført 2012-vurdering for en land-

brugsejendom pr. (eksempelvis) 1. oktober 2014 blive fastsat med udgangspunkt i prisforhol-

dene mv. pr. 1. oktober 2012 for så vidt angår grundværdier og ejendomsværdier? 

 

• I hvilket omfang har en afgørelse af en klage over en videreført 2012-vurdering for en land-

brugsejendom pr. (eksempelvis) 1. oktober 2014 betydning for en senere ny ejer af samme 

ejendom, som ikke har påklaget den videreførte 2012-vurdering pr. (eksempelvis) 1. oktober 

2018?  

 

• Kan en afgørelse af en klage over en videreført 2012-vurdering for en landbrugsejendom pr. 

(eksempelvis) 1. oktober 2014, hvor ejendomsværdien pr. 1. oktober 2014 forhøjes, få betyd-

ning for værdiansættelsen af ejendommen i en familiehandel i eksempelvis 2018, hvis 15 
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procentreglen i værdiansættelsescirkulæret har været anvendt? Det forudsættes, at det alene 

er vurderingen pr. 1. oktober 2014, der er påklaget. 

 

• Kan en afgørelse af en klage over en videreført 2012-vurdering for en landbrugsejendom pr. 

(eksempelvis) 1. oktober 2014, hvor ejendommens kategori ændres til beboelsesejendom, få 

betydning for en opgjort og selvangivet ejendomsavance, opnået ved salg af ejendommen i 

eksempelvis 2018? Det forudsættes, at det alene er vurderingen pr. 1. oktober 2014, der er 

påklaget. 

 

Det er efter vores opfattelse yderst vigtigt, at der snarest og i hvert fald inden 2021 foreligger nøj-

agtige oplysninger om mulige konsekvenser ved klage over videreførte vurderinger for de perso-

ner/selskaber, der har ejet ejendommen siden 1. oktober 2012. 

 

Vurdering af boliggrunde på landbrug og skovbrug 

 

Den foreslåede lempelse af vurderingen af boliggrunden på skovejendomme, hvorefter grunden 

vurderes på samme måde som på landbrugsejendomme, findes hensigtsmæssig og rimelig. 

 

Derudover foreslås en ændring af beregningen af størrelsen på boliggrunden på landbrugs- og 

skovejendomme, så størrelsen beregnes ud fra boligens størrelse og en bebyggelsesprocent på 

10 i stedet for at udgøre 2.000 m2. Det er bygningens registrering i BBR, der skal lægges til grund. 

 

Det ønskes præciseret, hvordan beregningen vil se ud i dette eksempel, hvor der foreligger føl-

gende oplysninger fra BBR om stuehuset på en større landbrugsejendom, idet det forudsættes, at 

der ved seneste vurdering blev lagt et areal på 2.000 m2 til grund: 

 

 
 

Indfasningsordning for grundskyld ved skovrejsning  

 

Det foreslås i lovforslaget at ophæve indfasningsordningen for grundskyld ved skovrejsning i lov 

om kommunal ejendomsskat. 

 

Uanset begrundelsen for ophævelsen forekommer det uhensigtsmæssigt at ophæve indfasnings-

ordningen, da en ophævelse kan medføre, at der ikke plantes så meget ny skov som ønskeligt. 

 

Ny vurderingsnorm for erhvervsejendomme – alternativomkostningsmodellen 

 

Det foreslås i lovforslaget, at grundværdier for erhvervsejendomme ikke skal ansættes efter 

grundresidualmodellen, men i stedet på baggrund af en ny model, hvor grundværdien for en er-

hvervsejendom skal ansættes med udgangspunkt i grundværdien for ejerboliger i samme område. 
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Som udgangspunkt har forslaget ikke direkte betydning for almindelige landbrugs- og skovejen-

domme. Forslaget kan dog have betydning, f.eks. hvor en del af en landbrugsejendoms jord ikke 

anses for produktionsjord, ligesom det efter vores opfattelse kan have betydning ved fastsættelsen 

af grundværdien på mindre ejendomme i landzone, hvorpå der drives landbrug. 

 

Hvis forslaget gennemføres, fjernes endnu en del af det grundlæggende princip for vurdering af 

fast ejendom, nemlig at vurderingen skal afspejle den forventelige kontantværdi af ejendommen i 

fri handel.  

 

Det forekommer indlysende forkert, hvis der ved fastsættelsen af værdien for en grund, tilhørende 

en erhvervsejendom, tages udgangspunkt i en værdi for grunde, tilhørende enfamilieshuse, også 

selv om der sker regulering (nedskalering mv.) inden den endelige fastsættelse af værdien.  

 

Det må forudses, at den foreslåede vurderingsmetode vil medføre, at ejere af erhvervsgrunde har 

svært ved at gennemskue og forstå vurderingen. Dette kan medføre, at der vil blive indgivet mange 

klager over vurderingen, der vil belaste klagesystemet fremover. 

 

Det fremstår umiddelbart usikkert, om der i forslaget er taget tilstrækkelig højde for en udvikling, 

hvor boligmarkedet prismæssigt udvikler sig på én måde og erhvervsejendoms-markedet udvikler 

sig på en anden måde.  

 

Virkningstidspunkt af de nye vurderinger i relation til ejendomsavance 

 

SEGES har tidligere spurgt Skatteministeriet om, hvornår de nye ejendomsvurderinger har skatte-

mæssig virkning i relation til opgørelse af ejendomsavance. Vi har endnu ikke fået svar på spørgs-

målet.  

 

Baggrunden for vores spørgsmål er, at de nye ejendomsvurderinger først bliver sendt ud til ejerne 

længe efter vurderingsterminerne (1. januar 2020 for ejerboliger og 1. januar 2021 for landbrugs- 

og skovejendomme). Efter vores opfattelse kan de gældende regler eksempelvis medføre, at en 

sælger af en mindre ejendom kan stå i den situation, at vedkommende på salgstidspunktet ikke 

ved, om det er en landbrugsejendom eller en ejerbolig, der sælges, og at sælgeren derfor ikke 

kender de skattemæssige konsekvenser på salgstidspunktet. Hvis dette er tilfældet, er det efter 

vores opfattelse både uhensigtsmæssigt og urimeligt. 

 

Vi imødeser, at Skatteministeriet tager stilling til spørgsmålet i forbindelse med behandlingen af 

lovforslaget. 

 

Ensartet vurdering og beskatning af ensartet anvendt landbrugsjord 

 

En række mindre ejendomme i landzone forventes at skifte kategori fra landbrug til ejerboliger i 

forbindelse med kategoriseringen i den nye ejendomsvurderingslov. 
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Selv om der i loven er en overgangsordning, der medfører, at ejeren i sin ejertid kan fortsætte med 

den hidtidige landbrugsvurdering, vil en omkategorisering fra landbrug til ejerbolig på sigt som ud-

gangspunkt medføre, at ejendommen vil falde i værdi. 

 

For at sikre, at der sker en ensartet vurdering og beskatning af landbrugsjord, hvortil der søges 

eller kan søges støtte fra EU´s landbrugsstøtteordninger, uanset om jorden tilhører en landbrugs-

ejendom eller en ejerbolig, har landbruget flere gange foreslået, at landbrugsmæssigt anvendt jord 

på mindre ejendomme over 2 ha - uanset kategori - bliver omfattet af definitionen af produktionsjord 

i ejendomsvurderingslovens § 28, hvis markjorden år efter år anvendes til traditionel landbrugsdrift. 

 

En sådan regel vil givet medføre, at langt færre ejere af mindre ejendomme vil benytte overgangs-

ordningen, og at antallet af klagesager vil blive mindre end under de nugældende regler. 

 

Samtidig vil en sådan regel også sikre, at der ikke sker forskelsbehandling. 

 

I lovforslaget er der på et andet område taget stilling til spørgsmålet om forskelsbehandling.  

 

I lovforslagets afsnit 2.3.1.2. anføres således: 

 

Med henblik på at sikre en ensartet behandling af landbrugs- og skovejendomme foreslås det med 

lovforslagets § 1, nr. 13, at produktionsjordsbegrebet udvides til også at omfatte fredskovpligtige 

arealer tilhørende landbrugsejendomme, uanset om de er beliggende i landzone, byzone eller som-

merhusområde. 

 

Sikringen mod forskelsbehandling bør efter vores opfattelse ikke kun gælde i relation til beliggen-

heden af fredskovspligtige arealer, men bør også gælde ved vurderingen af markjord, der anven-

des til landbrugsformål år efter år, uanset om markjorden er beliggende på en ejendom vurderet 

som landbrug, eller på ejerbolig-vurderet ejendom.   

Venlig hilsen 

 
Søren Hjorth 
Chefkonsulent 
 
Jura & Skat 
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M +45 3092 1758 

E shr@seges.dk 

 


