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Ny afgørelse om skattefrit salg af bolig på stor grund©  
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen, Advotax Advokatfirma 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen  

Landsskatteretten valgte i sidste uge at offentliggøre en afgørelse truffet 
den 21. december 2022 om mulighederne for et skattefrit salg af en ejerbo-
lig på en meget stor grund. Ved afgørelsen tilkendegav Landsskatteretten, 
at beskatning forudsætter en aktuel mulighed for udstykning – og ikke blot 
udsigt til en mulighed for udstykning efter en fremtidig nedrivning eller 
ombygning af boligen. 
 
Reglerne om skattefrit salg af en ejerbolig i den såkaldte ”parcelhusregel” er baseret på 

en række forskellige overvejelser, herunder samfundsøkonomiske hensyn i videre for-

stand. Skattefritagelsen er knyttet til boligen. Der er derfor fastsat snævre grænser for 

grundens størrelse for et skattefrit salg. 

 

Efter parcelhusreglen kan en skatteyder sælge en helårsbolig, dvs. et en- eller tofamili-

eshus eller en ejerlejlighed, skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for ejeren.  

 

Herudover stilles i loven visse betingelser knyttet til den grund, som huset eller lejlighe-

den ligger på. Med lovens formulering er det således en betingelse for et skattefrit salg, 

at én af følgende tre betingelser er opfyldt:  

1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m², eller 

2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstyk-

kes grund til selvstændig bebyggelse, eller 

3) udstykning ifølge erklæring fra skattemyndighederne vil medføre værdiforringel-

se på mere end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse. 

 

http://www.v.dk/
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Udstykning udelukket efter ”offentlig myndigheds bestemmelse”  

Hvis det er udelukket at udstykke en grund til selvstændig bebyggelse som følge af ”of-

fentlig myndigheds bestemmelse”, har grundens størrelse i princippet ingen betydning 

for adgangen til at sælge ejerboligen skattefrit.  

 

Formuleringen ”ifølge offentlig myndigheds bestemmelse” skal forstås ganske bogsta-

veligt.  

 

Fremgår et forbud mod udstykning eksempelvis af en lokalplan for området, vil be-

stemmelsen herom efter skattemyndighedernes praksis udgøre et tilstrækkeligt grundlag 

for at anse betingelsen for skattefritagelse for opfyldt.  

 

Regler fastsat af private kan derimod ikke give grundlag for, at en boligejer kan sælge 

sin bolig med en grund over 1.400 m2 skattefrit. Eksempelvis vil en tinglyst deklaration 

på ejendommen om forbud mod udstykning - med naboen som påtaleberettiget - ikke 

kunne føre til, at ejendommen kan sælges skattefrit.  

 

Det samme gælder f.eks. vedtægtsbestemmelser for grundejerforeninger om, at der in-

denfor grundejerforeningens område ikke må ske udstykning eller kun udstykning med 

grundejerforeningens samtykke. Heller ikke sådanne bestemmelser vil give grundlag 

for, at en boligejer i grundejerforeningens område kan sælge sin bolig med en større 

grund skattefrit.    

 

Det påhviler boligejeren at tilvejebringe dokumentation for en manglende adgang til 

udstykning. Efter skattemyndighedernes egen vejledning skal dokumentationen indhen-

tes hos kommunalbestyrelsen (forvaltningen) i den kommune, hvor ejendommen ligger.  

 

Dokumentationskravet anses eksempelvis for opfyldt ved at fremlægge et afslag på en 

ansøgning om udstykning, eller ved en udtalelse fra kommunalbestyrelsen om, at der 

ikke kan forventes dispensation fra et generelt forbud mod udstykning; ofte betegnet 

som en ”ikke-udstykningserklæring”.  
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Kravet om dokumentation gælder også i de tilfælde, hvor ejendommen ligger i landzone, 

selv om planloven indeholder et generelt forbud mod udstykning til selvstændig bebyg-

gelse, da der kan dispenseres fra forbuddet. 

 

 

Beskatning forudsætter aktuel udstykningsmulighed 

Ved sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 21. december 2022(1) tilkendegav 

Landsskatteretten, at skattefritagelse efter parcelhusreglen for bygninger på en stor 

grund som udgangspunkt kun fortabes, hvis der foreligger en aktuel mulighed for ud-

stykning.  

 

Sagen drejede sig om en ejendom med en grund på 2.364 m2 og en bygning omfattende 

et boligetageareal på 443 m2 og et erhvervsareal på 60 m2, i alt 503 m2. Ejendommen var 

i lokalplanen for området udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3. En 

klassifikation som bevaringsværdig indebar ifølge lokalplanen, at bygningen ikke måtte 

nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.  

 

Efter lokalplanen måtte bebyggelsesprocenten ikke overstige 25. Videre fremgik, at nye 

grunde ikke måtte være mindre end 800 m2, men at mindstekravet i visse tilfælde kunne 

fraviges. På grunde på mindst 1.200 m2 kunne der således opføres eller indrettes ét to-

familieshus, dvs. en bygning med vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Og på grun-

de på mindst 1.400 m2 kunne opføres eller indrettes ét dobbelthus, dvs. en bygning med 

lodret lejlighedsskel mellem to boliger.  

 

Kommunen havde oplyst i den konkrete sag, at med en bebyggelse på 503 m2 krævede 

den bestående bebyggelse et grundareal på mindst 2.012 m2 for overholdelse af den 

maksimale bebyggelsesprocent på 25. Der forelå herefter ikke et tilstrækkeligt grund-

areal til at kunne udstykke en grund på mindst 800 m2 til selvstændig bebyggelse.  

 

 
1) SKM2023.99LSR 
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Skattestyrelsens opfattelse 

Efter Skattestyrelsens opfattelse var ejendommen ikke omfattet af parcelhusreglen, da 

grunden var større end 1.400 m2, og der var mulighed for udstykning.  

 

Som begrundelse henviste Skattestyrelsen for det første til, at det ifølge lokalplanen var 

muligt at nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bevaringsværdige bygninger 

med kommunens tilladelse. Skattestyrelsen fremlagde i den forbindelse tre eksempler 

på, at kommunen havde givet tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger.   

 

Dernæst henviste Skattestyrelsen til, at det ifølge lokalplanen blandt andet var muligt at 

opdele den nuværende bygning i to selvstændige boliger og i den forbindelse muligt at 

etablere to selvstændige matrikler på hver mere end 800 m2. Skattestyrelsen fremlagde i 

den forbindelse et eksempel på, at kommunen havde givet tilladelse til udstykning af en 

ejendom til et dobbelthus på hver egen matrikel.  

 

Efter Skattestyrelsens opfattelse var betingelsen for et skattefrit salg af ejendommen i 

den foreliggende sag på denne baggrund ikke opfyldt. Ejerne, et ægtepar, blev herefter 

beskattet af en ret betydelig avance ved salg til eget selskab.  

 

Som det fremgår, forudsatte Skattestyrelsens (kritisable) vurdering og konklusion - ikke 

alene at en blot mulighed for udstykning af et grundareal ville føre frem til fortabelse af 

skattefrihed - men tillige, at den blotte mulighed for udstykning efter nedrivning og gen-

opførelse eller alternativt en opdeling af den bestående bygning kunne være til hinder 

for skattefritagelse.  

 

Skattestyrelsens forudsætning om nedrivning og genopførelse m.v.  kunne i øvrigt i sig 

selv føre frem til fortabelse af skattefrihed, da ægteparret i så fald ville kunne få besvær 

med at opfylde parcelhusreglens grundkrav om anvendelse af boligen efter genopførelse 

eller opdeling af boligen.  
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Landsskatterettens afgørelse 

Ægteparret påklagede sagen og fik ved Landsskatterettens afgørelse fra 21. december 

2022(2) medhold i, at ægteparrets fortjeneste ved salg af ejendommen var skattefri.  

  

Under behandlingen af klagesagen anførte ægteparret bl.a., at en beskatning ikke kunne 

foretages på baggrund af en hypotetisk forudsætning om, at et bevaringsværdigt hus 

ville kunne nedrives eller på anden vis opdeles i to selvstændige boliger. 

 

Beskatningen måtte således ifølge ægteparret foretages på grundlag af de aktuelle for-

hold på salgstidspunktet, dvs. om der forelå en aktuel mulighed for udstykning til selv-

stændig bebyggelse. For dette synspunkt havde ægteparret klar støtte, både i hidtidig 

praksis og i en politisk udmelding fra 2013 fra den daværende skatteminister.(3) 

 

Ægteparrets synspunkter blev tiltrådt af Landsskatteretten, som tog afsæt i, at der skulle 

foretages en vurdering af, hvorvidt ægteparret havde ”godtgjort, at der ifølge en offent-

lig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig 

bebyggelse.” 

 

Landsskatteretten anførte herefter, at:  

”Det følger af lokalplanens pkt. 4.1, at grunde, ved udstykning og arealoverførsel, 

ikke må blive mindre end 800 m2, og af lokalplanens pkt. 6.1 fremgår, at bebyggel-

sesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25 procent. 

Som følge af disse lokalplanforhold har [kommunen] ved mail af 25. februar 2019 

meddelt [ægteparret], at der - med udgangspunkt i et bebygget areal på 503 m2 - ikke 

foreligger tilstrækkeligt grundareal tilbage til at udstykke en ny grund på mindst 800 

m2 til selvstændig bebyggelse. 

På den baggrund finder Landsskatteretten, at der ikke har været en aktuel mulighed 

for udstykning af en grund fra ejendommen til selvstændig bebyggelse på salgstids-

punktet.” 

 
2) SKM2023.99.LSR 
3) FT 2012/13, SAU, alm. del, svar af 11. oktober 2013 på spørgsmål 725 af 25. september 2013. 
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Eller med andre ord: Skattestyrelsens henvisning til hypotetiske eller potentielle mulig-

heder for nedrivning eller ombygning af den eksisterende bygning og en hermed forbun-

det udstykning kunne med andre ord ikke føre frem til fortabelse af muligheden for et 

skattefrit salg.  

 

 

Konsekvenser  

Med Landsskatterettens afgørelsen af 21. december 2022 bekræftede Landsskatteretten, 

at der skal foreligge en aktuel mulighed for udstykning af en grund til selvstændig be-

byggelse på salgstidspunktet. 

 

En forudsætning om ombygning eller nedrivning af bygninger vil derfor som udgangs-

punkt ikke være til hinder for et skattefrit salg.  

 

Anderledes forholdet det sig med hypotetiske forudsætninger for en blot udstykning af 

grunden, dvs. tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med ombygning eller nedrivning af 

den eksisterende boligbebyggelse.  

 

Vestre Landsret traf således i 2004 afgørelse(4) i en sag om salg af en præstegård, hvor 

kommunen havde tilkendegivet, at det ”ikke kan udelukkes, at der - afhængigt af ansøg-

ningens konkrete indhold - kunne gives tilladelse efter planlovens § 35 til udstykning af 

ejendommen, sandsynligvis uden gennemførelse af en lokalplan.” Landsretten afviste i 

denne sag, at præstegården kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen.  

 

Endelig kan tilføjes, at en købers senere udstykning på grundlag af en af køberen - efter 

købet - opnået dispensation mv. som udgangspunkt er uden betydning for beskatning af 

sælgeren.(5)  
_______ o _______ 

 
4) SKM2004.336.VLR 
5) TfS 1986, 241 LSR. Landsskatteretten underkendte i denne sag beskatning ved salg af et sommerhus 

på en 11.860 m2 stor grund, bl.a. med henvisning til oplysninger fra Fredningsnævnet om, at 
”…nævnets afgørelse i dispensationssager træffes på grundlag af et konkret skøn, udøvet med hensyn-
tagen til forholdene på det tidspunkt, hvor der søges om dispensation.” og det herefter ”ikke kunne an-
tages, at der havde foreligget en aktuel udstykningsmulighed på salgstidspunktet.” 


