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Kammeradvokatens vurdering af 
SKATs vurderinger af ejerboliger 

 

På baggrund af Rigsrevisionens beretning fra august 2013 om den offentlige 

ejendomsvurdering har Kammeradvokaten foretaget en vurdering af, hvorvidt SKATs 

forståelse og forvaltning af vurderingsloven i perioden fra 2003 og frem har ligget uden for 

vurderingslovens rammer.  

Det er Kammeradvokatens samlede retlige vurdering, at det materiale, som 

Kammeradvokaten har fået forelagt, ikke giver grundlag for at anse SKATs vurderinger af 

ejerboliger for at have været upræcise i en sådan grad, at SKATs hidtidige fortolkning og 

forvaltning af vurderingssystemet falder uden for lovens rammer. Justitsministeriet kan på 

det foreliggende grundlag tilslutte sig Kammeradvokatens samlede retlige vurdering. 

Kammeradvokaten mener i modsætning til Rigsrevisionen ”ikke, at der i vurderingsloven § 

6 kan indfortolkes et krav om, at hovedparten af vurderingerne skal ligge i intervallet 0 pct. -

15 pct. under en faktisk konstateret handelspris.”.  

Kammeradvokaten udtaler videre, at ”Vurderingssystemet er for ejerboliger bygget op som 

et gennemsnitssystem. Dette medfører uundgåeligt, at nogle vurderinger vil ligge under en 

faktisk handelspris, mens andre vil ligge over”. Der er ifølge Kammeradvokaten hverken i 

selve vurderingsloven eller i forarbejderne fastsat udtrykkelige grænser for, hvor meget 

vurderingen kan afvige fra den faktiske handelspris. At der i bemærkningerne til 

vurderingsloven er anført, at ”vurderingerne kan dog fortsat ikke overstige værdien i handel 

og vandel” ændrer ikke ved Kammeradvokatens opfattelse. Kammeradvokaten bemærker 

således: ”Bl.a. i lyset af systemets opbygning som et gennemsnitssystem mener jeg dog 

ikke, at dette betyder, at den offentlige vurdering aldrig må overstige en faktisk 

handelspris.” 

Rigsrevisionens analyse af andelen af over- og undervurderede ejendomme i 2011 

indebærer dermed ikke i sig selv, at SKAT´s vurderinger er uden for vurderingslovens 

rammer.  

På Kammeradvokatens foranledning har SKAT efter Rigsrevisionens afgivelse af 

beretningen manuelt gennemgået samtlige de ca. 12.000 parcelhushandler i 2. halvår 

2011, der danner baggrund for Rigsrevisionens kritik. Disse ca. 12.000 handler er 

indberettet som frie handler. Rigsrevisionen havde til brug for beretningen kun adgang til 

SKAT’s maskinelt gennemgåede parcelhushandler. 

Analysen omfatter kun frie handler, da handler mellem f.eks. familiemedlemmer ofte sker 

på særlige vilkår og derfor ikke bruges som udtryk for handelsprisniveauet. På samme 
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måde kan handler, hvor kun en del af en ejendom overdrages, ikke bruges som udtryk for 

handelsprisniveauet. 

SKAT´s manuelle gennemgang viser, at 2.760 handler – svarende til ca. 22 pct. af 

Rigsrevisionens datagrundlag - skal frasorteres som ikke-frie handler.  

Kammeradvokaten har gennemgået alle de manuelt frasorterede handler.  

Frasorteringen medfører, at de efter Rigsrevisionens opfattelse overvurderede ejendomme 

falder fra 41 pct. til 30 pct. Antallet af de efter Rigsrevisionens opfattelse undervurderede 

ejendomme stiger fra 34 pct. til 42 pct., jf. figur 1. 

Figur 1. Resultatet af SKATs manuelle sagsgennemgang  

 

 

De sorte søjler viser Rigsrevisionens analyseresultater (baseret på SKAT’s maskinelt 

gennemgåede parcelhushandler) fordelt på akkumuleret procentuel afstand fra 

handelsværdien 2. halvår af 2011. De blå søjler viser analyseresultaterne af SKAT´s 

manuelle gennemgang af samtlige ca. 12.000 parcelhushandler i 2. halvår af 2011. 

Kammeradvokaten har også fået tal fra SKAT, der viser, at antallet af ’overvurderede’ 

ejendomme ikke er stigende. Antallet er nogenlunde på niveau med præcisionen af 

vurderingerne før centraliseringen af vurderingsopgaven i 2003. Andelen af overvurderede 

ejendomme ser ud til at have været størst i 2002 – umiddelbart forud for, at 

ejendomsvurderingen blev overført til staten. 
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Sammenfattende mener Kammeradvokaten ikke, at der kan stilles krav om, at hovedparten 

af vurderingerne skal ligge 0 pct. -15 pct. under faktiske handelspriser. Desuden viser 

SKAT´s efterfølgende gennemgang, at det datagrundlag, som SKAT har leveret til 

Rigsrevisionen, og som Rigsrevisionens vurdering er baseret på, ikke er retvisende. 

Kammeradvokaten konkluderer, at ”…Rigsrevisionens analyser og lovfortolkning ikke giver 

grundlag for at konstatere, at den hidtidige forvaltning af vurderingssystemet ligger uden for 

rammerne af vurderingslovens § 6. 

Grundejerne har allerede derfor heller ikke generelt krav på ekstraordinær genoptagelse.” 

 


