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Indledning 

Markedsdata skal forbedre de offentlige vurderinger for erhvervsejendomme  
De gamle offentlige ejendomsvurderinger var for dårlige. Ejendomsbranchen har bekostet alt for 

mange klager i alt for lange klagesagsprocesser. Det har medført sagsomkostninger, tabt arbejdstid 

og andre udgifter. Disse omkostninger er tabt, men det skal blive bedre med de nye offentlige 

vurderinger for erhvervsejendomme. 

 

Hvis de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme skal være bedre end de gamle, ja så er 

det nødvendigt, at ejendomsbranchen støtter op om dem for at få et bedre og billigere system.  De 

nye fremtidige vurderinger skal således være baseret på solide markedsdata, som der beregnes 

normtal ud fra. Det er en helt anden og forbedret metodisk tilgang til de fremtidige offentlige 

vurderinger for erhvervsejendomme. 

 

ProDomus bakker op om den frivillige dataindsamling 
ProDomus, Aalborg Grundejerforening deltager allerede i Ejendomsforeningen Danmarks 

markedsstatistik, hvor mere end 75 virksomheder deltager med data. Dataene indsamles p.t. for 

78.500 lejemål med en samlet lejebærende værdi på 18,5 mia. kr. og udgør dermed det største 

grundlag af markedsdata for branchen.  

 

På den baggrund er markedsstatistikken med til at give et repræsentativt billede af, hvordan 

markedet for professionelle investeringsejendomme udvikler sig.  

I forbindelse med udviklingen af de nye offentlige ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme skal 

markedsdata være med til at danne et forbedret grundlag for et nyt vurderingssystem, hvor vi vil se 

de første vurderinger i 2020.  

Den nye vurdering er baseret på normtal 
Markedsdataene vil indgå i en lukket database hos Danmarks Statistik, hvor der beregnes meget 

overordnede og gennemsnitlige normtal for geografiske områder og sektorer. De overordnede 

normtal vil være en del af det grundlag, som Skatteministeriet vil basere de fremtidige 

ejendomsvurderinger på i en vurderingsmodel. I Danmarks Statistik vil databasen blive behandlet 

som meget følsomme data, der kun indgår i beregningen af overordnede normtal og i meget 

overordnede statistikker.  

 

Ejendomsforeningen Danmark har vundet Skatteministeriets udbud om at indsamle data. Derfor vil 

dele af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik fremover danne grundlag for beregningen 

af normtal i Danmarks Statistik. I den forbindelse er det vigtigt at sikre et robust datagrundlag, der 

dækker hele landet og ejendomme i alle størrelser og ejendomstyper, så de efterfølgende 

ejendomsvurderinger bliver så valide som muligt.  



 
 

 4 

Data behandles fortroligt 
En væsentlig forudsætning for, at ProDomus har valgt at deltage er, at alle indsamlede data fra de 

ejendomme vi administrerer vil blive anonymiserede og behandlet fortroligt hos Ejendomsforeningen 

Danmark og Danmarks Statistik. Data vil udelukkende blive anvendt til at udarbejde gennemsnitlige 

normtal, og Ejendomsforeningen Danmark vil kun have mulighed for at offentliggøre statistik på et 

overordnet niveau, som det eksempelvis sker i de webrapporter for markedsstatistikken, som 

Ejendomsforeningen Danmark udgiver. Det betyder, at detaljerede data om den enkelte ejendom på 

ingen måde kan blive anvendt i forbindelse med de konkrete ejendomsvurderinger eller til eventuel 

sagsbehandling. Det er de beregnede normtal, som vil udgøre grundlaget for ejendoms-

vurderingerne. 

Hvordan bidrager du 
Hvis du ønsker at bidrage til dataindsamlingen OG har din ejendomsportefølje i administration hos 

ProDomus, vil dine markedsdata automatisk blive indberettet.  

Det er derfor vigtigt, at vi hører fra dig, såfremt du IKKE ønsker at bidrage.  

Hvis du ønsker at bidrage til indsamlingen som medlem af ProDomus hjælper vi gerne med 

indberetningen. Du kan også selv indberette dine data via en indberetningsportal, der forventes at 

være tilgængelig medio april 2018.   

Fælles informationsmøde 
Danske Udlejere og Ejendomsforeningen Danmark afholder fælles informationsmøde om 

dataindsamlingen mandag, den 12. marts 2018, kl. 15-18 hos EY i Aarhus 

Værkmestergade 25 

Postboks 330 

8000 Aarhus C 

(indgang via parkeringskælderen i Bruuns Galleri) 

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af 

den nye offentlige vurdering, ligesom cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott 

Larsen vil fortælle mere om indsamlingen af markedsdata, herunder sikring af fortrolighed til 

understøttelse af det nye system.  

Tilmelding til informationsmøde skal ske til Danske Udlejere: mp@danskeudlejere.dk. 

Der arbejdes p.t. også på et gå-hjem-møde i Aalborg i maj 2018 om den nye indberetningsportal til 

markedsdata.  Men mere herom senere.  

Hvis du har spørgsmål  
Du er naturligvis altid meget velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål til indholdet 

af nyhedsbrevet. 

Ordinær generalforsamling 2018 
Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at datoen for den ordinære generalforsamling i 

ProDomus, Aalborg Grundejerforening er tirsdag, den 24. april 2018. Generalforsamlingen afholdes 

mailto:mp@danskeudlejere.dk
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i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.  Der vil blive udsendt særskilt indkaldelse i henhold til 

foreningens vedtægter.  

 

Aalborg, marts 2018 

Britta Jespersgaard 
direktør 
 

 

 

 


