
Kære Pernille Østergård, 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at komme med bemærkninger til det udsendte forslag til 
lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. 

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at en række kommuner har gjort opmærksom på, at det ved 
beregningen af ejendomsskatten for 2012 har vist sig, at hen ved 3.000 ejendomme nu ikke længere skal 
betale ejendomsskat. 

Hensigten med lovforslaget er således at rette en fejl i loven vedrørende beregningsgrundlaget for 
ejendomsskat (grundskyld) hvor der er foretaget en forbedring af grunden siden 2005. Forbedringen bliver 
prissat til det aktuelle år og ført tilbage til 2001, som et nedslag i beregningsgrundlaget. Derved indgår 
nedslaget i beregningsgrundlaget med et for højt beløb. 

Forslaget skærper dermed skatten for de ejendomsbesiddere, som rammes af forslaget. 

Det er Landbrug & Fødevarer helt umiddelbare vurdering, at det typisk vil være parcelhuse, der bliver 
omfattet af lovændringen. Men det kan ikke ses i bemærkningerne, at denne konsekvensvurdering er 
foretaget. Landbrug & Fødevarer ønsker derfor en yderligere præcisering eller et skøn over, hvilke 
ejendomme forslaget konkret vil ramme for at kunne vurdere betydningen af forslaget, herunder også 
betydningen ift. L&Fs medlemskreds.  

Eksemplerne bør være mere konkrete end eksemplet, der er medtaget sidst i bemærkningerne til 
lovforslaget på side 8. L&F ønsker også meget gerne konkret eksempler for landbrugsejendomme. 
 
I forslagets provenubemærkninger anføres det, at i forhold til 2012 vil forslaget genoprette det fald i provenu, 
som den korrekte beregning i henhold til den gældende bestemmelse i ejendomsskattelovens § 1, stk. 4, har 
medført. Men det anføres ikke, hvilket provenu der er tale om.  

Landbrug & Fødevarer ønsker desuden mere præcise tal og beregninger på, hvad forslaget betyder 
provenumæssigt, men også hvor store ekstra skatter der er tale om for de enkelte ejendomsbesiddere. 

På grund af den meget korte høringsfrist vil Landbrug & Fødevarer forbeholde sig ret til at komme med 
yderligere bemærkninger på grund af den korte høringsfrist på 2 dage. 
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________________________ 
 
Landbrug & Fødevarer repræsenterer landbruget og fødevareerhvervet i Danmark. Organisationen er resultatet af en fusion mellem 
Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Dansk Landbrugs Medier og Dansk 
Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter. Landbrug & Fødevarer repræsenterer Danmarks største 
kompetenceklynge med 150.000 beskæftigede og en samlet eksport på mere end 100 mia. kr. årligt. 
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