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Kære skatteminister Morten Bødskov 
 
 
Ballerup Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest koloniha-
ver – ca. 3.300. Vi oplever en kraftig efterspørgsel på kolonihaver i takt 
med boligpriserne i Hovedstadsområdet stiger. Vi ser derfor kolonihaver sat 
til salg i Ballerup Kommune til priser op mod 1,9 mio. kr. Det svarer til kva-
dratmeterpriser på over 25.000 kr. pr. m² og dermed på linje med mange 
ejerboliger i kommunen skønt kolonihaveejeren ikke ejer grunden og ikke 
må bo i kolonihaven i vinterhalvåret. I andre kommuner er priserne endnu 
højere. Til trods herfor betaler de færreste kolonihaveejere ejendomsvær-
diskat i dag.  
 
Aktuelt har vi et eksempel på et kolonihavehus, der er blevet udvidet fra 50 
m² til 115 m², men hvor SKAT (dvs. Vurderingsstyrelsen) ikke har beregnet 
ejendomsværdiskat.  
 
På baggrund af en henvendelse til skatteministeriet har vi forstået, at kolo-
nihaver fremover med det nye boligbeskatningssystem helt undtages fra 
ejendomsværdibeskatning. Det har ministeriet begrundet i, at kolonihave-
bygninger ofte ikke er korrekt registrerede, hverken hvad angår bygninger-
ne eller ejerforhold. Spørgsmålet er, om det ikke er mere rimeligt at sikre, 
at oplysningerne fremover er korrekte, fremfor at undtage bygningerne helt 
fra beskatning? Det kunne fx være via krav om opdaterede ejeroplysninger i 
Ejerfortegnelsen og i BBR, samt mulighed for kommunal udstedelse af bø-
der ved manglende overholdelse heraf.  
 
Den manglende opdatering af kolonihavebygninger i BBR og Ejerregister, 
har også konsekvenser på mange andre områder. Fx er kommunernes for-
mueberegning ved fx ansøgning om kontanthjælp, enkeltydelser mv. af-
hængig af, at ejerforholdet til kolonihaven fremgår af Skats Ekstranet, samt 
af at SKAT har oplyst kolonihavens værdi. Uden disse oplysninger vil værdi-
en af kolonihaven ikke indgå i formueopgørelsen.  
 
Skatteministeriet har oplyst, at SKAT efter afskaffelsen af ejendomsværdi-
beskatningen på kolonihaver i stedet skal skønne, om kolonihaven har en 
lejeværdi efter skatteloven, men at denne værdi vurderes at blive opvejet 
af udgifterne og vil derfor ikke medføre beskatning. 



 
Side 2 

 
Det udfordrer borgernes oplevelse af retfærdighed, og forskelsbehandlingen 
er svær at forklare, når kolonisterne ikke bidrager relevant til samfundsøko-
nomien. Når ydermere en del af kolonihaveejerne bor i eller udlejer deres 
kolonihaver, virker det urimeligt, at bygningerne ikke pålignes skat på sam-
me måde som andre ejerboliger.  
 
Både det nuværende og det kommende boligbeskatningssystems manglen-
de håndtering af kolonihaveområdet, kan være medvirkende til stigende 
priser på kolonihaverne. Det gør det svært at håndhæve kolonihavelovens 
intention om at skabe prisbillig adgang til rekreation og grønne områder. 
 
Jeg kan nævne, at vi Ballerup Kommune allerede har besluttet at gøre en 
indsats på kolonihaveområdet i relation til bl.a. bygningsstørrelser og ulovlig 
beboelse med de værktøjer, vi har til rådighed i dag.  
 
Jeg håber, at du vil tage fat i sagen og rette op på den uretfærdige beskat-
ning på kolonihaveområdet og de manglende registreringer i BBR og i Ejer-
registeret.  
 
Vi i Ballerup Kommune stiller os til rådighed for dialog og forslag til mulige 
løsninger og vil derfor gerne invitere dig til møde om sagen.  
 
 
 
Mange hilsner  
 
 
Jesper Würtzen  
Borgmester


