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KL 

Att. Jesper Gradert, Anne Marie Carstens og Berit Mathiesen 

 

 

 

  

   

 

 

 

Vejledende udtalelse om ikrafttræden af ejendoms-

skattelovens § 8 A 
 

KL har henvendt sig til Skatteministeriet og SKAT med henblik på afklaring af, 

hvornår ejendomsskattelovens § 8 A, som indsat ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, 

træder i kraft, samt hvordan bestemmelsen skal anvendes af kommunerne. 

 

Denne udtalelse omhandler alene spørgsmålet om ikrafttræden, mens der senere 

vil komme en udtalelse om anvendelsen af bestemmelsen. 

 

SKAT skal indledningsvis bemærke, at SKAT kan afgive generelle vejledende 

udtalelser om forståelsen og fortolkningen af ejendomsskatteloven, hvorimod 

SKAT ikke kan afgive udtalelser om anvendelsen af reglerne i konkrete tilfælde. 

 

SKAT skal herefter generelt udtale følgende: 

 

Ejendomsskattelovens § 8 A har fra 1. januar 2018, følgende ordlyd: 

 

”§ 8 A. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning 

i grundskylden til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere 

end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan. Det er en betingelse, at ejendom-

men ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for 

den ændrede lokalplan. Det er desuden en betingelse, at der er foretaget tilbage-

regning af grundværdien til basisåret efter ejendomsvurderingslovens § 40, stk. 

1, nr. 5. 

 

Stk. 2. Fritagelse for stigning i grundskylden, jf. stk. 1, bortfalder senest 10 år ef-

ter det tidspunkt, hvor grundværdien er ændret. Desuden bortfalder fritagelse, 

hvis betingelsen i stk. 1, 2. pkt., ikke længere er opfyldt, eller hvis ejeren afstår 

ejendommen. ” 

 

Som ovenfor skrevet, blev bestemmelsen sat ind ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, 

som § 2, nr. 13. Følgende ikrafttrædelsesbestemmelser fremgår af lovens § 22 

vedrørende denne bestemmelse: 

 

”§ 22. Loven træder i kraft d. 1. januar 2018… 

Notat 
 

HR og Stab 

Erhverv, Ejendom og Pension 

 

 

 

 11. april 2018 

 

J.nr. 17-1909252 
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… 

 

Stk. 10. § 2, nr. 1-10 og 12-21, og § 3 har virkning fra og med det skatteår hen-

holdsvis indkomstår, hvor beskatningen sker på grundlag af ejendomsvurderin-

ger foretaget efter ejendomsvurderingsloven… ” 

 

Af de generelle bemærkninger afsnit 2.12.2. i forarbejderne til lovforslaget står 

følgende omkring ikrafttræden: 

 

”… 

 

Ifølge forslaget vil adgangen for kommunalbestyrelsen til at meddele hel eller 

delvis fritagelse for stigning i grundskylden have virkning for ændringer i grund-

værdien, som medfører, at der foretages en tilbageregning til ejendommens ba-

sisår i medfør af § 40, stk. 1, nr. 5, i forslaget til en ejendomsvurderingslov1. 

Ifølge forslaget til en ejendomsvurderingslov træder ejendomsvurderingsloven i 

kraft den 1. januar 2018. Der henvises til § 81 i forslaget til en ny ejendomsvur-

deringslov og bemærkningerne hertil. ” 

 

Og videre i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, står der ved-

rørende § 22, stk. 10 følgende om ikrafttræden af § 8 A (lovforslagets § 2, nr. 

13): 

 

”Det foreslås i stk. 10, at de foreslåede ændringer i lov om kommunal ejendoms-

skat, jf. lovforslagets § 2, stk. 1-10 og 12-21, og i ejendomsværdiskatteloven, jf. 

lovforslagets § 3, skal have virkning fra og med det skatteår, hvor beskatningen 

sker på grundlag af ejendomsvurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslo-

ven. 

Beskatning, der er baseret på en vurdering foretaget efter lov om vurdering af 

landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 med 

senere ændringer, skal således foretages efter hidtil gældende lov. ” 

 

Fra hvilket tidspunkt vil § 8 A have betydning for beskatningen 

 

Som det klart fremgår af ovenstående, vil § 8 A først have indvirkning på beskat-

ningen, når denne sker på baggrund af vurderinger foretaget efter den nye ejen-

domsvurderingslov. Loven træder i kraft d. 1. januar 2018. Af den nye ejen-

domsvurderingslovs § 5, stk. 2, kan det læses, at ejerboliger vurderes i lige år, 

første gang i 2018, mens andre ejendomme vurderes i ulige år. Det fremgår vi-

dere af §§ 87 og 88, at andre ejendomme vurderes efter den nugældende ejen-

domsvurderingslov2 i 2018, og først overgår til den nye ejendomsvurderingslov i 

2019. 

 

Det følger af ejendomsskattelovens § 26, stk. 2, at vurderingslovens ansættelser 

lægges til grund for ejendomsskatten fra og med det andet kalenderår efter vur-

deringsåret. Pr. 1. januar 2019 er dette ved lov nr. 61 af 16. januar 2017 ændret, 

hvorefter det er det første kalenderår efter vurderingsåret, at vurderingen har be-

                                                 
1 Se lovforslag nr. 211 af 3. maj 2017 og efterfølgende vedtagne lov nr. 654 af 8. juni 2017. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013. 
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tydning for beskatningen. Hermed vil vurderingen for ejerboliger i 2018 have be-

tydning for ejendomsskatten i 2019, mens vurderingen af andre ejendomme i 

2019, vil have betydning for ejendomsskatten i 2020. 

 

Det er hermed SKATs vurdering, at § 8 A tidligst kan have betydning for ejen-

domsskatten i 2019, henholdsvis 2020, afhængig af hvilken boligtype der er tale 

om. 

 

Planændringer der kan gives fritagelse for 

 

Der udestår herefter en vurdering af, om der også kan gives fritagelse for stignin-

ger forårsaget af planændringer, der er medtaget i ældre vurderinger end 2018, 

henholdsvis 2019 vurderingerne.  

 

Hvorvidt det er tilfældet, afhænger af, om sådanne vurderinger kan opfylde krite-

rierne i § 8 A. Særligt kravet om, at der skal være foretaget en tilbageregning ef-

ter den nye ejendomsvurderingslovs § 40, stk. 1, nr. 5, er i denne sammenhæng 

interessant, da de øvrige betingelser også kan være opfyldt for ældre planændrin-

ger. 

 

Det bliver derfor afgørende, om planændringer, der er indarbejdet i vurderin-

gerne før 2018-vurderingen for ejerboliger, 2019-vurderingen for andre ejen-

domme, kan tilbageregnes på baggrund af den nye ejendomsvurderingslovs § 40, 

stk. 1, nr. 5. Det vil derfor være nødvendigt nærmere at fastslå, hvornår en tilba-

geregning efter § 40. stk. 1, nr. 5 foretages. § 40, stk. 1, har følgende ordlyd: 

 

”§ 40. Der foretages i følgende tilfælde ved den førstkommende almindelige vur-

dering eller omvurdering efter § 6 en tilbageregning af grundværdien til basis-

året, jf. § 42, efter de indeks, der fastsættes efter §§ 44-48, jf. dog stk. 2: 

… 

5) Når der sker ændring af ejendommens grundværdi som følge af ændrede an-

vendelses- eller udnyttelsesmuligheder. 

…” 

 

Af § 41, stk. 2 i den nye ejendomsvurderingslov fremgår nærmere, hvornår en 

tilbageregning efter § 40 skal foretages: 

 

”Stk. 2. Begivenheder som nævnt i § 40, stk. 1, nr. 5-8, anses for indtruffet på det 

tidspunkt, fra hvilket den pågældende begivenhed registreres som gældende hos 

rette myndighed. 

…” 

 

I forarbejderne til § 41, er det nærmere defineret, hvornår en vurdering efter § 

40, stk. 1, nr. 5 skal foretages: 

 

”Det foreslås, at der fastsættes regler for, hvornår de begivenheder, der giver 

anledning til skatteloftsberegning efter § 40, skal anses for at være indtruffet. 

Dette sker for at undgå tvivlsspørgsmål om, hvorvidt betingelserne for skatteloft-

beregning er til stede. 

… 
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Det foreslås i stk. 2, at begivenheder som nævnt i § 40, stk. 1, nr. 5-8 – dvs. æn-

drede anvendelses- eller udnyttelsesmuligheder, dokumentation af ny forurening, 

afhjælpning af eksisterende forurening og ændring af fritagelser for grundskyld 

– skal anses for indtruffet på det tidspunkt, fra hvilket den pågældende begiven-

hed registreres som gældende hos rette offentlige myndighed. 

…” 

 

§ 40, stk. 1, nr. 5 og § 41, stk. 2, 1. pkt., sætter hermed en begrænsning i forhold 

til, hvornår en planændring senest kan være registreret hos rette myndighed, 

mens der ikke er nogen nærmere afgrænsning af, hvor gamle planændringer, der 

kan medtages. 

 

Baggrunden for at man har indsat § 40, stk. 1, i den nye ejendomsvurderingslov, 

er imidlertid ikke, at bestemmelsen skal bruges i forbindelse med fritagelser efter 

§ 8 A, men i stedet som erstatning for de nuværende grundskatteloftsregler i den 

gamle ejendomsvurderingslovs § 33, stk. 16-18, i denne sammenhæng særligt 

stk. 17, som omhandler planændringer. Dette fremgår af bemærkningerne til § 40 

i lovforslaget til en ny ejendomsvurderingslov: 

 

”Lovforslagets § 40 drejer sig om skatteloftsberegninger til brug for beregnin-

gen af kommunal grundskyld. Problemstillingen er den samme som den, der er 

omhandlet i lovforslagets § 38, nemlig at der er behov for at få fastsat et grund-

lag for beskatning, når en ny ejendom opstår, eller en allerede eksisterende ejen-

dom ændres. Ved skatteloftberegning forstås en tilbageregning af en aktuel 

grundværdi til det niveau, der efter de gældende regler danner grundlag for op-

krævning af grundskyld. 

Der eksisterer et loft over grundlaget for beregningen af grundskylden, jf. § 1 i 

lov om kommunale grundskyld. Efter dette grundskatteloft beregnes den kommu-

nale grundskyld med den fastsatte grundskyldspromille af den laveste af følgende 

værdier: 

Ejendommens grundværdi efter fradrag af grundforbedringer, således som disse 

beløb er fastsat af vurderingsmyndigheden ved seneste vurdering. Der tages end-

videre hensyn til de fritagelser og reduktioner, der er mulige efter lov om kom-

munal ejendomsskat. 

Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for pålig-

ning af grundskyld det foregående år. Dette beløb forhøjes med en regulerings-

procent, som udgør den skønnede stigning i det samlede kommunale udskriv-

ningsgrundlag tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan dog ikke overstige 7 pct. 

… 

Hvis der opstår nye ejendomme, eller eksisterende ejendomme ændres, for så 

vidt angår grundens størrelse eller benyttelse, herunder ændrede planforhold, 

skal der efter de gældende regler ved vurdering eller omvurdering ikke alene an-

sættes en grundværdi efter de almindelige vurderingsregler, men tillige en 

grundværdi på ”grundskatteloftsniveau”, jf. vurderingslovens § 33, stk. 16-18. 

 

Den nuværende ejendomsvurderingslovs § 33, stk. 17, har følgende ordlyd: 

 

”Stk. 17. Hvis en ejendom omfattet af pligten til at betale grundskyld, jf. reglerne 

i kapitel 1 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, har ændret 

anvendelse eller planforhold, og denne ændrede anvendelse m.v. ikke er omfattet 
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af den grundværdi, der danner grundlag for fastsættelsen af beregningsgrundla-

get for grundskylden, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 2, foretages ved den alminde-

lige vurdering eller omvurderingen efter § 3 en yderligere ansættelse af grund-

værdien. Denne ansættelse omfatter grunden efter den ændrede anvendelse m.v. 

og foretages på det niveau, som gælder for vurderinger det seneste år, hvor 

grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for 

grundskyld, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grund-

værdi.  

…” 

 

Det er på baggrund af ovenstående SKATs vurdering, at det alene er i de til-

fælde, hvor der ikke allerede burde være taget højde for ændringen i anvendel-

ses- eller udnyttelsesmulighederne i en ældre vurdering, at § 40, stk. 1, nr. 5 vil 

kunne anvendes. Den gamle vurderingslovs § 33, stk. 17, kommer hermed til at 

være bagkant for, hvilke planændringer der kan medtages i tilbageregningen ef-

ter den nye ejendomsvurderingslovs § 40, stk. 1, nr. 5. Det er derfor SKATs vur-

dering, at det alene kan være ændringer, der er indtruffet efter sidste vurderings-

termin efter den gamle ejendomsvurderingslov, som kan behandles efter § 40, 

stk. 1, nr. 5. Vurderingsterminen efter den gamle ejendomsvurderingslovs § 2, er 

1. oktober, hvorfor det alene er ændringer, der er indtruffet efter 1. oktober 2017 

for ejerboliger, henholdsvis 1. oktober 2018 for andre ejendomme, som kan om-

fattes af tilbageregning efter § 40, stk. 1, nr. 5, jf. § 41, stk. 2, 1. pkt. 

 

Bliver en planændring først indarbejdet i vurderingen efter 1. oktober 2017/2018, 

selvom denne er vedtaget før 1. oktober 2017/2018, kan der som udgangspunkt 

ikke gives fritagelse for planændringen. Afgørende i denne sammenhæng er, at 

vurderingsmyndigheden ikke har hjemmel til at lave en tilbageregning efter ejen-

domsvurderingslovens § 40, stk. 1, nr. 5, da planændringen ikke er sket indenfor 

den gældende vurderingsperiode, jf. ovenfor. I stedet skal vurderingsmyndighe-

den genoptage det foregående år ved en genoptagelse /revision. Hermed foreta-

ges tilbageregningen ikke efter den nye ejendomsvurderingslovs § 40, stk. 1, nr. 

5, men i stedet efter den gamle vurderingslovs § 33, stk. 17. 

Skulle vurderingsmyndigheden ved en fejl have indarbejdet lokalplanen i den 

næstkommende vurdering, hvorefter der faktisk er lavet en tilbageregning efter 

den nye ejendomsvurderingslovs § 40, stk. 1, nr. 5, vil borgeren kunne støtte ret 

på denne vurdering og hermed anmode om fritagelsen. Baggrunden er, at der 

ikke i ejendomsskatteloven § 8 A, er en selvstændig hjemmel til at kommunerne 

kan underkende vurderingsmyndighedens vurdering af, hvornår planændringen 

er indtrådt. Bestemmelsen har alene som kriterie, at der skal være foretaget en 

vurdering efter den nye ejendomsvurderingslovs § 40, stk. 1, nr. 5. 

 

Det er derfor SKATs vurdering, at fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 A, 

for stigninger i grundskylden, som følge af en ændret lokalplan, tidligst kan gi-

ves for lokalplaner vedtaget efter 1. oktober 2017 for ejerboliger og 1. oktober 

2018 for andre ejendomme.  

 

 

Christoffer Marquardt Pahle 

 Specialkonsulent  

 


