
 

 

Faktaark 

Nye ejendomsvurderinger 
 

Udviklingen af de nye, mere retvisende vurderinger er godt i gang, jf. figur 1.  

 

Figur 1. Status på udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger   
 

 

 
 
  

Tidsplanen for udviklingen af de nye vurderinger er fortsat stram og forbundet med risici. For-

målet med udsendelsen af de vejledende vurderinger var at undersøge det underliggende da-

tagrundlag og boligejernes oplevelse af de nye vurderinger, inden de juridisk bindende vurde-

ringer forventes udsendt fra den sidste del af andet halvår 2020. Konkret tilkendegav 84 pct. 

af boligejerne, at vurderingerne var transparente, og 92 pct. vurderede sproget som letforstå-

eligt. 

 

Udsendelsen af de nye ejerboligvurderinger vil ske trinvist og kontrolleret i etaper fra sidste 

del af 2020 og ind i 2022. De nye ejerboligvurderinger vil danne grundlag for ejendomsværdis-

katten og grundskylden i 2021. Vurderingerne forventes – inkl. forsigtighedsnedslaget – som 

følge af prisudviklingen at ville være noget højere end de nuværende vurderinger, der stam-

mer tilbage fra 2011/2012. For de fleste boligejere vil de nye vurderinger dog ikke få betyd-

ning for boligskatten frem til 2024, da ejendomsværdiskatten er omfattet af skattestop frem 

til 2024, og de årlige stigninger i grundskylden er omfattet af en stigningsbegrænsningsregel 

frem til 2024. Boligejere, hvor de nye vurderinger giver anledning til lavere boligskat, får den 

fulde gevinst fra skatteåret 2021. 

 

I 2024, hvor de nye vurderinger – inkl. forsigtighedsnedslaget – slår fuldt igennem på boligs-

katten, nedsættes boligskattesatserne markant, så de samlede boligskatter ikke stiger. Tværti-

mod forventes overgangen til de nye boligskatteregler at ville medføre et fald i de samlede 

boligskatter for knap 2 ud af 3 ejerboliger, og de øvrige ejerboliger får en skatterabat, så den 

I oktober 2019 fik op mod 

80.000 boligejere tilbudt en 

vejledende vurdering. Bo-

ligejernes tilbagemeldinger 

har været positive, og ud-

viklingen af de vejledende 

vurderinger har givet vær-

difuld læring til den videre 

it-udvikling af det nye ejen-

domsvurderingssystem. 

Fra 2. halvår 2020 påbe-

gyndes udsendelsen af de 

første, juridisk bindende 

ejerboligvurderinger. Ud-

sendelsen vil ske trinvist 

og kontrolleret, så vurde-

ringerne særligt i starten 

udsendes i mindre portio-

ner ad gangen. Det giver 

plads til vigtig læring un-

dervejs.  

Efter udsendelsen af 

ejerboligvurderinger føl-

ger udsendelsen af vur-

deringer for erhvervs-

ejendomme, herunder 

andelsboliger.  

15. maj 2020 



 
Side 2 af 2 

samlede boligskat i 2024 ikke stiger i forhold til videreførelse af de skatteregler, der gælder i 

2023, jf. særskilt faktaark. 


