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Nanna Lykkegaard Therkelsen

Fra: bsa@danskbyggeri.dk

Sendt: 5. december 2018 10:34

Emne: SV: Høring over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og 

forskellige andre love i ekstern høring

Til SKM! 
 
Dansk Byggeri finder det dybt beklageligt og utilfredsstillende, at ændringerne af ejendomsvurderingsloven nu 
udskydes endnu et år. I vores optik bringer det hele den gode fortælling omkring det brede politiske forlig fra foråret 
2017 i fare. 
 
Endnu et års uvished og usikkerhed er gift for ejerboligmarkedet, som i forvejen har nogle udfordringer bl.a. med 
projektboligerne i Hovedstaden. Men sandelig også for erhvervsvirksomhederne, der jo ikke har den samme 
retssikkerhed, skatterabat og favorable overgangsordninger, som de private boligejere har. 
 
Vi tager forsinkelsen – og de tilhørende konsekvensændringer i lovgivningen - til efterretning, men finder situationen 
uholdbar og som nævnt, dybt beklagelig. 
 
 
Venlig hilsen 
Bo Sandberg 
Cheføkonom 
Analyseafdelingen 
Tlf. direkte: 72 16 01 42 · Mobil: 28 50 38 19 

Bo_Sandberg 
 

 
 
Vi samler byggeri, anlæg og industri 
 
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K 
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder 
 
Følg os på:  

 

Fra: Anders Gleerup <APG@skm.dk>  

Sendt: 16. november 2018 18:50 

Til: samfund@advokatsamfundet.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; pote@atp.dk; bl@bl.dk; Retssikkerhed 

<Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>; bygst@bygst.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; 

miljoeportal@miljoeportal.dk; dn@dn.dk; dst@dst.dk; infoDB <info@danskbyggeri.dk>; de@de.dk; 

hoeringssager@danskerhverv.dk; skat@landscentret.dk; info@skovforeningen.dk; dts@dts.dk; 

mail@danskeadvokater.dk; mail@danskeboligadvokater.dk; regioner@regioner.dk; dt@datatilsynet.dk; di@di.dk; 

klarlovgivning@digst.dk; post@domstolsstyrelsen.dk; ejl@ejl.dk; letbyrder@erst.dk; mail@finansdanmark.dk; 

post@finansogleasing.dk; mail@fs.dk; Finanstilsynet@ftnet.dk; JP-Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) 

<FDS@sanst.dk>; fdr@fdr.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; gst@gst.dk; 

info@ejendomsforeningen.dk; info@justitia-int.org; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; 

lbf@lbf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>; llo@llo.dk; fonden@loa-

fonden.dk; info@ld.dk; mst@mst.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; nst@nst.dk; formand@parcelhus.dk; 

skat@seges.dk; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>; post@slks.dk; SMV@SMVdanmark.dk; Jesper Kiholm 

Andersen <Jesper.Kiholm@GAELDST.DK>; sdfe@sdfe.dk; ssha@domstol.dk; info@tbst.dk; ruc@ruc.dk; 

Vurderingsankenævnsforeningen (VAF) <VAF@sanst.dk>; aeldresagen@aeldresagen.dk; 

MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; hoeringer@dommerfm.dk 

Cc: Simone Hein Nielsen <SHN@skm.dk>; Nanna Lykkegaard Therkelsen <NT@skm.dk> 
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Hermed fremsendes forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love i ekstern 

høring. 

 

Der vedhæftes:  

 

-          Lovforslag 

-          Resumé 

-          Høringsbrev 

-          Høringsliste 

 

Eventuelle bemærkninger skal være Skatteministeriet i hænde senest den 23. november 2018. Den korte frist 

beklages. 

 
Med venlig hilsen 

Anders P. Gleerup 

 

På vegne af 

Nanna Lykkegaard Therkelsen 

Fuldmægtig 

Ejendomme, Boer og Gevinster 

 

Tel.        +45 72 38 90 68 

Mail        nt@skm.dk 

 

 
 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 - København K 

 

Mail          skm@skm.dk 

Web         www.skm.dk 

 


