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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk; 

shn@skm.dk;nt@skm.dk  

Høring – forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love 

(Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning 

af beskatningsgrundlaget m.v.) j.nr. 2018 – 1147. 

 

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 16. 

november 2018.  

 

Vi må starte med at bemærke den meget korte frist for høringen. Det er et omfattende og 

kompliceret lovforslag. Ejendomsvurderingerne og ejendomsbeskatningen er af meget stor 

betydning for det danske fødevareerhverv. Det er derfor beklageligt, at fristen er så kort, hvilket 

vanskeligt at give en fyldestgørende behandling, der kan garantere en høj lovkvalitet.  

 

Genindførelse af periodiske vurderinger af landbrugsejendomme 

Når forligskredsen bag ejendomsvurderingsloven nu reviderer loven er det ærgerligt, at man ikke i 

den sammenhæng får gennemført nødvendige tilpasninger af loven.  

 

Vi ser med stigende bekymring på, at der ikke i fremtiden foretages periodiske 

ejendomsvurderinger for landbrugsejendomme. Indtil vedtagelsen af den nye 

ejendomsvurderingslov i juni 2017 blev der gennemført periodiske vurderinger af alle ejendomme i 

Danmark, herunder landbrugsejendomme. Dette princip var ligeledes udgangspunktet i Aftalen om 

et nyt ejendomssystem fra november 2016. Aftalen fastslår i pkt. 1.1: ”Der ansættes fortsat en 

selvstændig ejendomsværdi og en selvstændig grundværdi” og ”Ved ejendomsværdien forstås 

værdien af ejendommen i dens helhed, dvs. den samlede værdi af grundareal og bygninger”. 

Endvidere: ”Ejendommene vurderes ved almindelige vurderinger hvert andet år pr. 1. september. 

Ejerboliger vurderes i lige år og øvrige ejendomme i ulige”.  

 

De løbende vurderinger har hidtil været med til at skabe stor tryghed omkring generationsskifter i 

landbruget, fordi vurderingerne danner grundlag for den værdi, virksomheden kan overdrages til. I 

den vedtagne ejendomsvurderingslov blev landbrugsejendomme imidlertid undtaget fra de 

periodiske vurderinger, da vurderingerne ikke tjener et ”beskatningsmæssigt formål”.  

 

Ophøret med periodiske vurderinger vil udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem for 

familievirksomhederne. Virksomhederne vil miste trygheden og forudberegneligheden omkring 

værdiansættelsen. Der er samtidig risiko for, at ad hoc-vurderinger baseres på et skønsmæssigt 

grundlag frem for statistiske principper, hvilket kan medføre en utilsigtet øget generationsskifteskat.  

 

Landbrug & Fødevarer vurderer, at ressourcebesparelsen ved at undlade periodiske vurderinger af 

landbrugsejendomme er meget beskeden. Den potentielle besparelse forekommer ikke at stå mål 

med den usikkerhed, der opstår. 
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Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at man genindfører periodiske vurderinger af 

landbrugsejendomme. 

 

Ændring af overgangsordningen i ejendomsvurderingslovens § 83 

Yderligere vil det være meget hensigtsmæssigt, når nu loven ændres, at gennemføre 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 ændringen.” 

 

Det fremgår af ejendomsvurderingslovens § 6, stk. 1, nr. 2, at der skal foretages omvurdering, hvis 

en ejendoms grundareal ændres med mindst 25 m2. 

 

Det er vores ønske, at ejendomsvurderingslovens § 83, stk. 4, 5. pkt. ændres, så de ejere af mindre 

landejendomme, der har valgt overgangsordningen, kan fortsætte i ordningen, selv om de 

aftaler/deltager i jordfordelinger, såvel efter jordfordelingsloven som privat arrangerede 

jordbytter/jordfordelinger. Overgangsordningen bør endvidere gælde for mageskifter mellem en 

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

 

Problemet med de gældende regler er, at man ikke kan afstå arealer - f.eks. i en jordfordeling – 

hvis der er tale om mere end 24 m2 og ejeren gerne vil fastholde overgangsordningen. Det er vores 

opfattelse, at der er en betydelig risiko for, at jordfordelinger, bytning af jord, mageskifter mv. vil gå 

helt stå, hvis bare én af ejerne har valgt overgangsordningen. 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 således spærre for en ellers fornuftig jordfordeling. 

 

Det er vores opfattelse, at Folketinget ud fra et samfunds-, natur-, arronderingsmæssigt og 

økonomisk synspunkt bør lave en ændring af overgangsreglen i ejendomsvurderingslovens § 83, 

stk. 4, 5. pkt. Som en del af regeringens Hjælpepakke til Landbruget fra den 28. september 2018 af 

sættes samlet 160 mio. kr. til jordfordelingsprojekter. Uden den foreslåede ændring vil regeringens 

og aftalepartiernes ambitioner på området nok ikke være gennemførbare.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Morten Holm Østergaard 

Erhvervspolitisk chef 

 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

 

M +45 3137 3111 

E MOOS@lf.dk 


