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Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering 
for landets faste ejendomme i 2015 – 2017. Med lovændringen videreføres 
2011-vurderingen for ejerboliger i yderligere 2 år frem til 2017. For andre 
ejendomme videreføres 2012-vurderingen i yderligere 3 år frem til 2018. 
Lovændringen indeholder også andre elementer, herunder rabatordninger.  
 

Efter vurderingsloven skal skattevæsenet, med nogle enkelte undtagelser, vurdere lan-

dets faste ejendomme.  

 

Almindelig vurdering af faste ejendomme finder sted hvert andet år. Ejerboliger vurde-

res i ulige år, og andre ejendomme i lige år. Året efter den almindelige vurdering foreta-

ges der omvurdering, hvis ejendommen er undergået forandringer, anvendes på en an-

den måde m.v. Ejendomsejere kan endvidere i visse tilfælde begære en ejendom omvur-

deret.  

 

Den offentlige vurdering for en ejendom har betydning i en række forskellige sammen-

hænge, herunder bl.a. for opgørelse af ejendomsværdiskat, ejendomsskat (grundskyld) 

og dækningsafgift, tinglysningsafgift, bo- og gaveafgift m.v. Siden 1982 har ejendoms-

vurderingen således spillet en væsentlig rolle for beskatningen ved generationsskifte i 

familieforhold derved, at parterne har haft krav på at anvende seneste ejendomsvurde-

ring +/- 15 pct. som værdi ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold. Men også 

ved overdragelse af fast ejendom mellem andre nærtstående, f.eks. ved overdragelse 

http://www.v.dk/
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mellem bl.a. personer- og selskaber, har den offentlige vurdering for ejendommen be-

tydning.  

 

Er den offentlige vurdering for en konkret ejendom forkert, kan det resultere såvel i for 

meget betalte som for lidt betalte skatter.  

 

Efter Skatteministeriets opfattelse er skadesvirkningerne af de fejlagtige offentlige vur-

deringer relativt begrænsede i forhold til fastsættelse af ejendomsværdiskatten som 

følge af skattestoppet for ejendomsværdiskatten. Efter Skatteministeriets oplysninger 

betaler således kun ca. 5 pct. af boligejerne ejendomsværdiskat af den aktuelle vurde-

ring, medens ejendomsvurderingen for de resterende 95 pct. aktuelt ikke har nogen di-

rekte betydning for ejendomsværdiskatten.  

 

For boligejerne kan de fejlagtige vurderinger derimod i noget videre omfang have haft 

betydning for størrelsen af den opkrævede ejendomsskat (grundskyld) gennem de senere 

år. Det skyldes, at der her ikke gælder et skattestop, men alene et skatteloft, der begræn-

ser - men ikke forhindrer - løbende forhøjelser. Efter Skatteministeriets oplysninger be-

taler således ca. 20 pct. af boligejerne ejendomsskat af den aktuelle grundværdi. For de 

resterende ca. 80 pct. har ejendomsvurderingen aktuelt ingen direkte betydning for ejen-

domsskatten. 

 

Uanset om boligejerne betaler ejendomsværdiskat og ejendomsskat af de aktuelle eller 

af historiske værdier som følge af de særlige regler om skattestop har det selvsagt væ-

sentlig betydning, at skattebetalingerne er baseret på et velfungerende vurderingssystem. 

Det samme gælder, hvor den offentlige vurdering har betydning for opgørelsen af andre 

skatter og afgifter.    

 

 

Ekspertudvalg  

Op gennem 00´erne blev vurderingssystemet og Skats forvaltning af vurderingsområdet 

stedse mere problematisk og gav anledning til en omfattende kritik, der kulminerede 

med Rigsrevisionens rapport af 14. august 2013. 
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Efter statsrevisorernes massive kritik af vurderingssystemet i 2013 nedsatte regeringen i 

efteråret 2013 et eksternt ekspertudvalg, som fik til opgave at komme med anbefalinger, 

der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingen af både ejerboliger og erhvervsejen-

domme. Forventningen var dengang, at  ekspertudvalget senest den 1. juni 2014 skulle 

komme med anbefalinger til et nyt vurderingssystem, som kunne træde i kraft fra vurde-

ringerne i 2015. 

 

I slutningen af 2013 blev der endvidere foretaget en række lovændringer vedrørende 

håndteringen af den offentlige vurdering i tiden frem til etablering af et nyt vurderings-

system. Lovændringerne indebar for det første, at vurderingen af ejerboliger pr. 1. okto-

ber 2013 blev foretaget på den måde, at vurderingen fra 2011 blev videreført; for 2011-

vurderingerne dog med et nedslag på 2,5 pct. Den videreførte 2011-vurdering skulle 

betragtes som en almindelig vurdering foretaget pr. 1. oktober 2013, og skulle være 

gældende frem til vurderingen pr. 1. oktober 2015. For erhvervsejendomme m.v. blev 

vurderingen fra 2012 videreført uændret, og skulle betragtes som en almindelig vurde-

ring foretaget pr. 1. oktober 2014, men dog kun for ét år, da tanken var, at der skulle 

foretages almindelig vurdering af alle ejendomme - ejerboliger såvel som erhvervsejen-

domme m.v. - pr. 1. oktober 2015. Endvidere blev der fastsat særlige regler om adgan-

gen til at klage over en vurdering. Lovændringerne er nærmere omtalt i Spørg om Penge 

den 11. januar 2014. 

 

 

Ekspertudvalgets rapport 

Det eksterne ekspertudvalg afgav i september 2014 en rapport med en række anbefalin-

ger til et nyt vurderingssystem, som skal øge kvaliteten af ejendomsvurderingerne. Efter 

regeringens opfattelse viser ekspertudvalgets arbejde, at det er muligt at etablere et vur-

deringssystem, som er baseret på bedre data, og som er mere gennemsigtigt - men også, 

at der fortsat ikke er fundet en løsning på en række komplicerede problemstillinger.  

 

På denne baggrund er der igangsat et større analyse- og implementeringsarbejde, som 

skal munde ud i et konkret forslag til et nyt og bedre ejendomsvurderingssystem. Analy-

se- og implementeringsarbejdet varetages i Implementeringscenter for Ejendomsvurde-

http://www.skm.dk/presse/presse/pressemeddelelser/9850.html
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ring (ICE), som bl.a. har fået til opgave at udvikle de nødvendige modeller for ejen-

domsvurdering, udvikle et nyt IT-system og forberede en ny lovgivning på området. 

 

På baggrund af vanskelighederne med etablering af et nyt vurderingssystem blev kon-

klusionen i efteråret 2014, at det ikke ville være praktisk muligt at udvikle et nyt vurde-

ringssystem, som kunne tages i brug allerede fra vurderingen i 2015, sådan som det op-

rindeligt var hensigten, og videre, at dette tidligst kunne ske fra vurderingen i 2017. 

 

 

Vurderinger for 2015 - 2017 
På lignende vis som i slutningen af 2013 blev der i slutningen af 2014 vedtaget ændrede 

(nye) regler om håndteringen af den offentlige vurdering frem til 2017.  

 

For ejerboliger indebærer de nye regler i meget grove træk, at 2015-vurderingen af ejer-

boliger foretages på samme måde som 2013-vurderingen, dvs. at 2011-vurderingen vi-

dereføres i yderligere to år. 2011-vurderingen bliver hermed tillige en 2015-vurdering, 

men med en nedsættelse, jf. nedenfor. Den videreførte 2011-vurdering skal betragtes 

som en almindelig vurdering foretaget pr. 1. oktober 2015 og vil være gældende frem til 

vurderingen pr. 1. oktober 2017. 

 

Hvis der for en ejendom findes en vurdering, som er senere end 2011-vurderingen, er 

det denne senere vurdering, der skal videreføres som en 2015-vurdering. Dette kan bl.a. 

være tilfældet, hvis der efter 2011-vurderingen er foretaget en omvurdering, eksempel-

vis hvis der er opført en ny bygning på ejendommen, eller ejeren har fået medhold i en 

klagesag over den offentlige vurdering for en given ejendom.  

 

 

”Rabatter” 

Da loven blev ændret i 2013 vedrørende den offentlige vurdering frem til 2015, blev det 

besluttet, at 2011-vurderingen i forbindelse med videreførelsen skulle nedsættes med 2,5 

pct. for at kompensere for de tilfælde, hvor 2011-vurderingen havde været for høj. Re-

duktionen med 2,5 pct. gives såvel i ejendomsværdien som grundværdien.  
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Denne nedsættelse skal også gælde ved videreførelsen af 2011-vurderingen som en 

2015-vurdering. 

 

Lovændringen fra december 2014 omfatter imidlertid en yderligere rabat derved, at der 

ved videreførelsen af 2011-vurderingen som en 2015-vurdering gives en yderligere ned-

sættelse på 2,5 pct. af ejendomsværdien til og med 500.000 kr. og tilsvarende af grund-

værdien til og med 100.000 kr. De beregnede rabatter skal efter loven aftrappes med 

1.250 kr. pr. 50.000 kr., hvormed ejendomsværdien overstiger 750.000 kr., dog maksi-

malt med 12.500 kr., og med 250 kr. pr. 10.000 kr., hvormed grundværdien overstiger 

150.000 kr., dog maksimalt med 2.500 kr. For ejendomme med en ejendomsværdi over 

1.250.000 kr. henholdsvis en grundværdi over 250.000 kr. er der ingen ekstra nedsættel-

se. 

 

Denne nye ”rabat” skal ses i lyset af, at handlede ejendomme med en pris på op til 

500.000 kr. efter ekspertudvalgets erfaringer relativt ofte har været overvurderede. 

 

 

Andre ejendomme end ejerboliger 
Som tidligere nævnt skulle 2014-vurderingen af andre ejendomme end ejerboliger fore-

tages på den måde, at 2012-vurderingen blev videreført uændret.  

 

Med de nye regler vil 2016-vurderingen for disse ejendomme blive foretaget på den 

måde, at 2012-vurderingen eller en senere fremkommet vurdering videreføres i yderlige-

re 2 år, således at 2012-vurderingen også bliver 2016-vurderingen. Denne vurdering vil 

være gældende frem til vurderingen pr. 1. oktober 2018.  

 

 

Særregler for beboelsesejendomme 
Som en væsentlig undtagelse til princippet om videreførelse af 2012-vurderingen for 

andre ejendomme end ejerboliger er der vedtaget særregler om en ”rabat” ved 2012-

vurderingen for beboelsesejendomme.  
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Baggrunden for særreglerne var et ønske om at give mulighed for, at også beboere i an-

dre boligformer end ejerboliger skulle kunne opnå en økonomisk kompensation i de 

tilfælde, hvor en upræcis vurdering måtte have givet sig udslag i for høj en grundværdi 

og dermed indirekte i en for høj boligudgift i form af husleje i udlejningsbyggeri og bo-

ligafgift i andelsbyggeri. 

 

Efter disse særregler nedsættes grundværdien for beboelsesejendomme med mere end 

tre lejligheder med 2,5 pct. Nedsættelsen foretages pr. 1. oktober 2015 i den grundværdi, 

der på dette tidspunkt er fastsat for ejendommen, og den grundværdi, der herefter frem-

kommer, træder i stedet for den seneste almindelige vurdering eller omvurdering, og 

lægges til grund ved opkrævningen af ejendomsskat fra og med 2017.     

 

Nedslaget vil blive givet til alle beboelsesejendomme uanset ejerforhold, og vil således 

blive givet til ejendomme tilhørende såvel andelsboligforeninger som almene boligsel-

skaber og private udlejere.  

 

Nedslaget gives kun i grundværdien, da hverken andelshavere eller lejere i udlejnings-

byggeri betaler ejendomsværdiskat, og det derfor ikke har nogen betydning for beskat-

ningen af andelshavere og lejere, om ejendomsværdien nedsættes eller ej. 

 

Nedsættelsen af grundværdien vil få betydning for den faktiske betaling af ejendomsskat 

i de tilfælde, hvor der betales grundskyld efter den aktuelle grundværdi. Hvis der som 

følge af grundskatteloftet betales grundskyld af et mindre beløb, får nedsættelsen ingen 

betydning for skattebetalingen, medmindre nedsættelsen bringer grundværdien ned un-

der grundskatteloftet. 

 

I de tilfælde, hvor reduktionen resulterer i en lavere betaling af ejendomsskat, kommer 

dette umiddelbart ejeren til gode, dvs. andelsboligforeningen, boligselskabet eller den 

private udlejer. Den lavere skattebetaling vil betyde en lavere omkostning for ejeren og 

vil dermed kunne danne grundlag for en tilsvarende nedsættelse af boligafgift og husle-

je. 
_______ o _______ 

 


