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Vejledende udtalelse om anvendelsen af § 8 A i lov om 
kommunal ejendomsskat 
 
KL har tidligere henvendt sig til Skattestyrelsen med henblik på afklaring af, hvornår 
§ 8 A i lov om kommunal ejendomsskat, indsat ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, træder 
i kraft, herunder hvordan bestemmelsen skal anvendes af kommunerne.  
 
I brev til KL af 11. april 2018 har Skattestyrelsen udtalt sig vejledende om ikrafttræ-
den for § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat. Præmisserne for udtalelsen havde 
imidlertid væsentligt ændret sig, da de nye ejendomsvurderinger var blevet udskudt 
med to år ved lov nr. 1729 af 27. december 2018. Derfor sendte Skattestyrelsen en ny 
udtalelse til KL d. 7. oktober 2019, der behandlede samme emne som Skattestyrelsens 
vejledende udtalelse af 11. april 2018 vedrørende ikrafttrædelsestidspunktet. Skatte-
styrelsens udtalelse af 7. oktober 2019 trådte i stedet for Skattestyrelsens udtalelse af 
11. april 2018, der som følge af lovændringen ikke længere var retvisende. 
 
I Skattestyrelsens udtalelse af 7. oktober 2019 blev der yderligere varslet en udtalelse, 
der ville behandle anvendelsen af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat. Denne 
udtalelse indeholder alene den varslede udtalelse om anvendelsen af § 8 A. 
 
Skattestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at Skattestyrelsen kun kan afgive ge-
nerelle og vejledende udtalelser om forståelsen og fortolkningen af lov om kommunal 
ejendomsskat, hvorimod Skattestyrelsen ikke kan afgive udtalelser om anvendelsen 
af reglerne i konkrete tilfælde eller træffe afgørelse herom. 
 
Skattestyrelsen skal herefter generelt udtale følgende til de rejste spørgsmål:  
 
Spørgsmål 1: 
Af loven fremgår det, at kommunerne kan meddele hel eller delvis fritagelse for stig-
ning i grundskyld, som følge af ændrede planforhold.  
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Lovens indhold bør uddybes på dette punkt, således at betydningen af hel- eller delvis 
fritagelse tydeliggøres. Desuden bør der gives eksempler på hvilke hensyn kommu-
nen kan lægge til grund for at vælge hel kontra delvis fritagelse. 
 
Der er behov for en afklaring af, hvorvidt kommunen kan nøjes med at træffe en 
generel beslutning om fritagelse i samtlige sager, eller om der er krav om, at der skal 
træffes en beslutning i hver enkelt sag. Herunder meget gerne eksempler på, hvilke 
kriterier der kan lægges til grund for kommunens beslutning. 
 
Er der et krav om, at man fratager ejendomsejeren mulighed for fritagelse, såfremt 
værdien af en lokalplan af andre årsager falder, fx pga. et generelt prisfald i ejen-
domsmarkedet? Og hvad stiller det i så fald af krav til kommunens – eller Skattesty-
relsens - løbende tilsyn med, om betingelserne for fritagelse fortsat er til stede?   
 
Svar: 
Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence 
Det er alene kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt adgangen til 
hel eller delvis at fritage ejendomsejere for stigninger i grundskylden efter § 8 A i lov 
om kommunal ejendomsskat anvendes af kommunen. Det skal ses i sammenhæng 
med, at det er den enkelte kommune, der er ansvarlig for den kommunale planlæg-
ning.  
 
Det bemærkes, at fritagelsesordningen er en udmøntning af den del af forliget om et 
nyt ejendomsvurderingssystem af 5. oktober 2016, hvorefter kommuner, under visse 
betingelser skal kunne kompensere ejeren for de skattemæssige konsekvenser af en 
ændret lokalplan. Den oprindelige ejer af ejendommen vil typisk få en kapitalgevinst 
som følge af de nye planforhold, men denne kapitalgevinst er ikke umiddelbart reali-
serbar, og på kort sigt vil den oprindelige ejer blot få større omkostninger i form af 
stigende grundskyld. Det er denne stigning i grundskylden, som kommunen ifølge 
lovforslaget vil kunne meddele fritagelse for. 
 
Det følger af de generelle bemærkninger til § 8 A i lovforslag nr. 212 af 5. maj 2017 
(fremadrettet benævnt ’bemærkningerne’), afsnit 2.12.2, at det er op til kommunal-
bestyrelsen i den enkelte kommune, hvorvidt fritagelsesadgangen skal omfatte alle 
tilfælde, hvor en ændring af lokalplanen har betydning for beskatningen, eller om 
ordningen skal forbeholdes nærmere afgrænsede tilfælde. Endvidere indeholder § 8 
A ikke noget retskrav for ejendomsejere på at få meddelt fritagelse for betaling af 
kommunal grundskyld. Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelse, om – 
og i bekræftende fald, i hvilket omfang og efter hvilke kriterier – der skal meddeles 
fritagelser for betaling af kommunal grundskyld. 
 
Kommunalbestyrelsen skal dog naturligvis stadig iagttage almindelige offentligret-
lige retsgrundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen og kravet om saglig for-
valtning. En beslutning om fritagelse af grundskyld er endvidere en afgørelse i for-
valtningsrettens forstand, jf. forvaltningslovens § 2, stk. 1. Dette indebærer bl.a. at 
der sikres, at der som udgangspunkt træffes identiske afgørelser i forhold til borgere 
med identiske omstændigheder. Det er endvidere i strid med lighedsgrundsætningen, 
at kriterierne kommunen fritager efter, rammer enkelte borgere, således at forholdet 
egentlig får karakter af forskelsbehandling.  
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Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence blev endvidere behandlet ved Østre 
Landsrets afgørelse af 31. januar 1958 (U.1958.455), der konkret omhandlede frugt-
plantager og angik en tilsvarende ”kan”-bestemmelse. Landsretten fandt, at en son-
dring mellem grundskyldsfritagelsen af erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt 
drevne frugtplantager kunne være sagligt og objektivt begrundet. 
 
Det er endvidere foreneligt med lighedsgrundsætningen og saglig forvaltning, at 
kommuner eksempelvis alene fritager samtlige friskoler, men ikke de øvrige i be-
stemmelsen nævnte institutioner for grundskyld efter § 8, litra a i lov om kommunal 
ejendomsskat ved en generel beslutning.  
 
Henset til, at de ovenstående sondringer er forenelige med offentligretlige retsgrund-
sætninger, og henset til bestemmelsens frivillige og begunstigende karakter, er det 
Skattestyrelsens umiddelbare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har et større råde-
rum ved vurderingen af, hvilke i kommunen beliggende ejendomme der skal fritages 
for stigningen af grundskyld. Dette betyder eksempelvis, at der ikke er noget til hin-
der for, at kommunen alene fritager erhvervsejendomme eller træffer en generel be-
slutning i samtlige sager, hvor der er igangværende byudviklingsprojekter.  
 
Endelig er det anført i bemærkningerne til § 8 A: 
 

”Kommunernes adgang til hel eller delvis fritagelse efter den foreslå-
ede bestemmelse omfatter kun de stigninger i grundskylden, der har 
medført, at grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af 
en ændret lokalplan. Stigninger i grundskylden, der skyldes, at grund-
værdien er ændret som følge af andre forhold, er således ikke omfattet 
af den foreslåede bestemmelse” 

 
Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at stigninger i grundskylden, der skyldes 
en grundværdiændring som følge af andre forhold, herunder eksempelvis en generel 
prisstigning på ejendomsmarkedet, ikke er omfattet af bestemmelsen. Det bemærkes 
dog, at skatteforvaltningen ikke er resortmyndighed, hvad angår lov om kommunal 
ejendomsskat, og har ingen tilsynsforpligtelser i henhold til loven. 
 
Hel eller delvis fritagelse 
Det fremgår af ordlyden af § 8 A, stk. 1, 1. pkt., at der meddeles hel eller delvis 
fritagelse for stigninger i grundværdien.  
 
Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen har valgfrihed mellem, om fritagelser for 
stigninger i grundskylden, som følge af en ændret planændring, skal gives helt eller 
delvist. Kommunalstyrelsen kan efter Skattestyrelsens opfattelse vælge at give frita-
gelse for en del af stigningen. Dette sker eksempelvis, når grundskylden for en ejen-
dom er steget med 20 pct. som følge af en planændring, og kommunen vælger, at der 
alene skal ske fritagelse for halvdelen af stigningen. 
 
I kommunalbestyrelsens vurdering af, om fritagelsen enten skal gives helt eller del-
vist, henvises der til afsnittet ovenfor om kommunalbestyrelsens beslutningskompe-
tence. 
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Spørgsmål 2: 
I loven bruges ordet ændrede planforhold. I lovforslagets bemærkninger fremgår det, 
at der eksempelvis kan være tale om lokalplaner.  

 
Kan fritagelsesordningen også anvendes til ændrede beskatningsmæssige forhold 
som følge af en landzonetilladelse. Eller som følge af ændrede/nye kommuneplan-
rammer og retningslinjer?  
 
Gælder bestemmelsen også, når der er tale om tilvejebringelse af en helt ny lokalplan, 
hvor der ikke tidligere har eksisteret en lokalplan? 
 
Svar: 
Lokalplan 
Det fremgår af ordlyden af § 8 A, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunal ejendomsskat, at 
der kan meddeles fritagelser for stigninger i grundskylden i tilfælde, hvor grundvær-
dien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan.  
 
Spørgsmålet er herefter, om der kun kan meddeles fritagelse for stigninger i grund-
skylden som følge af en ændret lokalplan, eller om der tillige kan meddeles fritagelse 
som følge af ændringer i øvrige forskrifter udstedt i medfør af planlovgivningen eller 
anden offentlig regulering. 
 
Tilblivelsen og indholdet af lokalplaner reguleres i planlovens kapitel 5 og 6. Kapitel 
5 i planloven regulerer bl.a., hvornår kommunalbestyrelsen har henholdsvis en ret og 
en pligt til at tilvejebringe en lokalplan, hvilke forhold der kan reguleres i en lokal-
plan, hvad lokalplanen skal indeholde og hvad kommunalbestyrelsen kan dispensere 
for i en lokalplan. Kapitel 6 regulerer, hvordan en lokalplan tilvejebringes og ophæ-
ves.  
 
Begrebet ’lokalplan’ er således et alment anerkendt juridisk begreb og er i loven alene 
anvendt under § 8 A uden at der i lovteksten er anført et ”m.v.” efter -lokalplan. Skat-
testyrelsen mener således, at det vil have været tilkendegivet eksplicit i bestemmel-
sens ordlyd eller forarbejder, såfremt ændringer i øvrige forskrifter skulle bevilge en 
fritagelse af stigningen af grundskyld. Henset til at ordlyden i § 8 A er klar, samt at 
lokalplaner er et alment anerkendt juridisk begreb, er det herefter Skattestyrelsens 
opfattelse, at der kun kan gives fritagelse for stigninger i grundskylden som følge af 
en ændret lokalplan, og ikke som følge af ændringer i øvrige forskrifter udstedt i 
medfør af planlovgivningen eller anden offentlig regulering.  
 
Såfremt der for et område vedtages en helt ny lokalplan, hvor der ikke tidligere har 
eksisteret en lokalplan, er det Skattestyrelsens opfattelse, at dette tilfælde også er om-
fattet af fritagelsesbestemmelsen i lovens § 8 A. 
 
Spørgsmål 3: 
Jf. loven pålægges kommuner der anvender fritagelsesordningen at sikre at ejendom-
men ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for de 
ændrede planforhold. 
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Dette kan blive både en meget omfattende og særdeles vanskelig opgave. Der bør 
gives konkrete eksempler på hvilken slags dokumentation eller data der vurderes til-
strækkeligt i forskellige sagstyper. Ikke mindst af hensyn til efterfølgende behandling 
ved domstolene bør lovgivers intentioner, når det gælder det kommunale tilsyn be-
skrives. 
 
Der er behov for en uddybning af, hvordan formuleringen "anvendes og udnyttes i 
videre omfang" skal forstås og kan administreres. 
 
Hvilke konsekvenser har det i denne sammenhæng hvis kommunen begynder at byg-
gemodne et område? For et stort samlet byudviklingsområde kan der, for at opnå gode 
helhedsløsninger, være behov for at lave hel eller delvis byggemodning for hele om-
rådet (alle deletaper) uanset at flere deletaper først forventes udbygget på længere 
sigt. Det ville være hensigtsmæssigt at bortfald af fritagelsen knytter sig til konkret 
udnyttelse af den potentielle byggemulighed i form af nybyggeri og ikke forbere-
dende anlægsarbejder, som potentielt kan finde sted lang tid før konkret byggeri. 
 
Svar: 
Anvendes eller udnyttes i videre omfang 
Betingelsen indebærer, at fritagelse kun kan bevilges, hvor anvendelsen eller udnyt-
telsen af ejendommen ikke overstiger, hvad der var tilladt ifølge forskrifterne i den 
planlægning, der var gældende for ejendommen forud for ændringen i ejendommens 
værdi.   
 
Det fremgår af de generelle bemærkninger, afsnit 2.12.2, i lov nr. 688 af 8. juni 2017 
om lov om planlægning m.v., at en korrektion af en fejl eller manglende præcision i 
BBR-registreret eller matriklen ikke skal anses som en ændring i udnyttelsen eller 
anvendelsen. Der skal derimod være tale om fysiske ændringer på ejendommen, som 
medfører at udnyttelsen eller anvendelsen af ejendommen, som var tilladt ifølge den 
hidtidige lokalplan, overskrides.  
 
Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at det kun er en ændret anvendelse eller 
udnyttelse, såfremt det indebærer en fysisk ændring af ejendommen. Dette kan ek-
sempelvis være til- eller ombygning samt nybygning, der som udgangspunkt kræver 
en tilladelse fra kommunen. Herved har kommunen tillige mulighed for at skabe et 
overblik over ændringer i anvendelsen eller udnyttelsen af ejendomme. 
 
Skattestyrelsen er umiddelbart af den opfattelse, at bortfald af fritagelsen af stignin-
gen i grundskylden er knyttet til en konkret udnyttelse af byggemuligheden, hvorfor 
det, at kommunen byggemodner et område, ikke vil medføre bortfald af fritagelse af 
stigningen.  
 
Spørgsmål 4: 
Fritagelsesordningen beskrives med henvisning til ejendomsvurderingslovens §40 
stk. 1, nr. 4, hvoraf det fremgår, at der kan ske en tilbageregning til grundværdien 
hvis ændringer i planforholdene medfører, at ejendommens værdi ændres med mindst 
20%.  
 
Denne del af bestemmelsen ses at forudsætte en forudgående udtalelse fra Skattesty-
relsen vedr. den forventede beskatning af en kommende planlægning. Ligger det i 
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loven at sådan en forudgående bindende udtalelse kan indhentes? Såfremt dette er 
forbundet med omkostninger, må det forventes at det er grundejer der afholder udgif-
terne hertil. 
 
Svar: 
Forudgående bindende udtalelse 
Fritagelsesordningen i § 8 A henviser til ejendomsvurderingslovens § 40, stk. 1, nr. 
5, der er et modstykke til reglen i § 38 om tilbageregning af ejendomsværdier, og i 
stedet vedrører tilbageregning af grundværdier til basisårene (2001 og 2002-ni-
veauer). Ejendommen bliver vurderet i aktuelt niveau og regnes derefter tilbage til 
basisåret ved brug af et ejendomsprisindeks. Basisåret er således det seneste år, hvor 
grundværdien, efter eventuelle fradrag for grundforbedringer og fritagelser for grund-
skyld, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi efter § 1, stk. 2, i lov om kommunal 
ejendomsskat. 
 
Det bemærkes, at det ikke fremgår af § 8 A eller bemærkningerne til bestemmelsen, 
at lovgiver har haft en intention om, at der skal være adgang til indhentelse af en 
forudgående bindende udtalelse fra told- og skatteforvaltningen. Henset til, at be-
stemmelsen ikke forudsætter en indhentelse af en forudgående udtalelse, er det Skat-
testyrelsens opfattelse, at der ikke kan indhentes en forudgående bindende udtalelse, 
der indeholder den forventede beskatning af en kommende planlægning. 
 
Spørgsmål 5: 
Der er behov for en uddybning af snitfladerne mellem de to bestemmelser – i hvilken 
situation, hvor der ønskes at give en fritagelse, kan hhv. § 8a, eller § 9, med fordel 
anvendes?  
 
Svar: 
Snitflader mellem fritagelsesbestemmelserne 
Fritagelsesordningen i § 8 A er blevet tildelt kommunerne med henblik på, at kom-
munen selv træffer beslutning om, hvorvidt fritagelsesordningen skal omfatte alle til-
fælde, hvor en ændring af lokalplanen har haft betydning for beskatningen, eller om 
ordningen skal forbeholdes nærmere afgrænsede tilfælde, jf. ovenstående. 
 
Ved lov nr. 33 og 34 af 18. februar 1961 om beskatning til kommunerne af faste 
ejendomme blev der med virkning for skatteåret 1961 – 62 foretaget en omlægning 
af den kommunale ejendomsbeskatning. I den forbindelse udsendte Indenrigsmini-
steriet CIRK nr. 80 af 31. marts 1962. Ved cirkulæret er givet en redegørelse for 
indholdet af bl.a. § 9 i lov om kommunal ejendomsskat.  Det er endvidere i indled-
ningen til cirkulæret anført, at cirkulæret træder i stedet for tidligere cirkulærer og 
afløser samtidig – fsva. retsstillingen i fremtiden – alle tidligere fra Indenrigsministe-
riet udsendte cirkulærer vedrørende den kommunale ejendomsbeskatning. Cirkulæret 
er stadig gældende. 
 
Det er anført i cirkulæret, vedrørende fritagelser for grundskyld efter § 9 i lov om 
kommunal ejendomsskat: 
 

”I lovens § 9 opretholdes den hidtidige adgang for kommunalbestyrel-
serne til at fritage en ejendom for grundskyld for at hindre en uønsket 
udnyttelse af grunden. Bestemmelsen har nu kun meget begrænset 
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praktisk betydning ved siden af den udvidede byplanlægning m.v. og 
bør kun rent undtagelsesvis bringes i anvendelse. Som eksempler på 
dens anvendelsesområde kan nævnes en af en kirkekomite erhvervet 
grund til opførelse af en ny kirke og en af en kirkegårdsbestyrelse er-
hvervet grund til senere udvidelse af kirkegården” 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at fritagelsesmuligheden i § 9 i lov om kommunal 
ejendomsskat omhandler fritagelse af grunde, der ikke ønskes bebygget. Bestemmel-
sen omfatter et mere afgrænset område, der har begrænset anvendelse i praksis, jf. 
ovenstående. Der er dog intet til hinder for, at kommunen kan anvende en anden fri-
tagelsesbestemmelse i lov om kommunal ejendomsskat, hvis forholdet i øvrigt er om-
fattet af bestemmelsens anvendelsesområde, og ikke er i strid med forvaltningsretlige 
grundprincipper. 
 
Spørgsmål 6: 
KL har i sit høringssvar efterlyst klarhed om hvordan og hvorvidt en eventuel afgø-
relse vedr. fritagelse kan påklages. Af ministeriets høringsnotat fremgår det, at "en 
sådan afgørelse ikke vil være undergivet rekurs til anden myndighed, men afgørelsen 
vil kunne indbringes for domstolene."  

 
Der ønskes en nærmere uddybning heraf.  
 
Svar: 
Påklage af afgørelse om nægtelse af fritagelse 
Har en kommunalbestyrelse eksempelvis besluttet at fritage en bestemt gruppe af 
ejendomsejere efter § 8 A, og har kommunen vurderet, at en ejendomsejer ikke er 
omfattet af denne gruppe, kan ejendomsejeren indbringe afgørelsen for domstolene.  
 
Dette svarer til andre afgørelser, som kommunerne træffer efter i lov om kommunal 
ejendomsskat, og indebærer, at der ikke kan ske rekurs til anden administrativ myn-
dighed. 
 
Spørgsmål 7: 
Det fremgår af loven, at en evt. fritagelse for stigning i grundskyld bortfalder ved 
ejerens afståelse af ejendommen. 
 
Det antages at der med formuleringen menes afståelse af ejendommen og/eller byg-
gegrunden. Da vedtagelse af f.eks. en lokalplan ikke sjældent sker omkring samme 
tidspunkt som køb og salg af grunde/ejendomme, er det vigtigt at få uddybet hvordan 
og hvornår denne skæringsdato sætter ind.  
 
Hvordan skal afståelse af ejendommen tolkes i denne konkrete sammenhæng? Kan 
en ægtefælle i uskiftet bo fx. fastholde en fritagelse? Eller kan fritagelsen fastholdes 
i forbindelse med andre former for overtagelse, hvor der ikke er tale om et egentligt 
salg? 
 
Svar: 
Bortfald af fritagelse efter 10-års reglen 
Fritagelsen for stigning i grundskylden bortfalder senest 10 år efter tidspunktet, hvor 
der er sket en ændring i grundværdien, jf. § 8 A, stk. 2, 1. pkt. i lov om kommunal 
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ejendomsskat. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at bortfald af fritagelsen efter 10 års 
reglen skal regnes fra det tidspunkt, hvor stigningen i grundværdien slår igennem i 
vurderingen for første gang. Det bemærkes, at vurderingen er en forudsætning for 
beregningen af grundskyld og dermed tillige fritagelsen af en stigning i grundskylden, 
hvorfor tidspunktet for vurderingen er afgørende. 
 
Afståelse af ejendommen 
Det fremgår af 2. pkt. i § 8 A, stk. 2 i lov om kommunal ejendomsskat, at en fritagelse 
for en stigning af grundskyld bortfalder ved afståelse af ejendommen. Det bemærkes 
indledningsvist, at grundskyld svares af den, der er ejer af ejendommen ifølge erhver-
velsesdokument, tinglyst som adkomst, eller af brugeren, såfremt denne ifølge lov-
givningen skal udrede skatterne af ejendommen, jf. § 29 i lov om kommunal ejen-
domsskat. Fritagelsesordningen i § 8 A er tillige forbeholdt ejeren af ejendommen, 
jf. bemærkningerne til § 8 A. Fritagelsen bortfalder således ved ejerskifte. 
 
Endvidere er det anført i bemærkningerne til § 8 A: 
 

”Adgangen for kommunalbestyrelsen til at meddele hel eller delvis fri-
tagelse for grundskyld foreslås forbeholdt den ejer, der ejer ejendom-
men på tidspunktet for den ændrede lokalplan, idet nye ejere må for-
ventes at have mulighed for at tage alle forhold i betragtning ved et køb, 
herunder konsekvenserne af f.eks. en ændret lokalplan” 

 
Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at det er tidspunktet for vedtagelsen af en 
lokalplan, der er skæringsdato og derfor afgørende for om en ejendomsejer kan være 
omfattet af § 8 A i lov om kommunal ejendomsskat. Ejendomsejer skal således være 
ejer af ejendommen både før og efter tidspunktet for den ændrede lokalplan, for at 
være omfattet af fritagelsesordningen i § 8 A.  
 
Henset til, at det ikke kan forventes, at en ægtefælle i uskiftet bo har forholdt sig til 
alle forhold vedrørende ejendommen på samme måde som i en traditionel købssitua-
tion, herunder at der flere steder i lovgivningen om ejendomsskatter sker succession 
af lån, indefrysning og skat, jf. f.eks. ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 3, er det 
umiddelbart Skattestyrelsens opfattelse, at der ikke sker et ejerskifte i ejendomsskat-
telovens forstand, hvorfor en ægtefælle i uskiftet bo vil succedere i ægtefællens skat-
temæssige stilling, og dermed vil kunne fastholde en fritagelse efter § 8 A i lov om 
kommunal ejendomsskat. 
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