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Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0. – forslag til lov om ændring af personskatteloven  
og andre love 
 
Bygnings Frednings Foreningen, BYFO, interesseorganisation for ejere af fredede bygninger, er blevet  
opmærksom på ovennævnte lovforslag i høring; et forslag hvor en væsentlig del af finansieringen skal  
komme fra et bredere skattegrundlag, herunder lavere skatteværdi af fradrag.  
 
Selv om foreningen ikke er nævnt i listen over høringsberettigede, tillader vi os alligevel at give udtryk  
for vores bekymring for forslaget. Vi er sikre på, at de negative virkninger, som en forringelse af  
fradragsreglerne vil få for vedligeholdelsen af de fredede bygninger, er utilsigtet. 
 
I den forbindelse skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at skatteværdien af forfald-pr-år fradraget 
 til vedligeholdelse af de fredede bygninger i forvejen efter flere finanspolitiske tiltag gennem årene er  
blevet udhulet kraftigt.  
 
Denne gang ser det ifølge BYFOs registreringer ud til, at en reduktion fra ca. 33% til 25% vil betyde,  
at området mister omtrent 40 mio. kr. 
Er beløb, der ikke kan undgå at få uoverskuelige konsekvenser for bevaringen af den væsentligste del  
af den byggede kulturarv – og efter vor formening som nævnt helt sikkert utilsigtet.  
Til anskueliggørelse af problemets alvor kan jeg nævne, at det samlede beløb til udbetaling i direkte støtte  
fra Kulturarvsstyrelsen beløber sig til 32 mio. kr. om året. 
 
Allerede efter Skattekommissionens udspil fremsendte vi brev til finansminister Lars Løkke Rasmussen i  
håb om, at man ville tage hensyn til de fredede bygninger. Det ser imidlertid ikke ud til, at dette er sket,  
men derimod til at området nu endnu engang beskæres kraftigt i det beløb, der skal være med til at  
vedligeholde bygningerne – en beskæring, der så vidt vi kan se, ikke rammer resten af kulturarven. 
 
Med venlig hilsen 
  
Birthe Iuel 
Formand Bygnings Frednings Foreningen 
  
Telf   + 45 45571222 
Mobil +45 40853739 
Mail Birthe@BirtheIuel.dk 
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