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29 A. Efter reglerne i denne paragraf ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, 
der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den 
grundskyld, der har været svaret af arealerne.

Stk. 2. Godtgørelse ydes for en periode, der regnes fra og med det kvartal, hvori den 
pågældende ejer har erhvervet ejendommen, jf. § 29, stk. 1, og til det tidspunkt, hvor en 
vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning 
(godtgørelsesperioden), jf. § 26, stk. 2. Hvis arealerne er blevet overført til byzone eller 
sommerhusområde, mens den pågældende har været ejer af dem, regnes 
godtgørelsesperioden dog først fra og med det kvartal, hvori denne overførsel har fundet 
sted. Godtgørelsesperioden kan dog tidligst regnes fra den 1. januar 1970, og den kan 
højst udgøre 20 år.

Stk. 3. For hvert skatteår i godtgørelsesperioden fastsættes af told- og 
skatteforvaltningen et beløb, der skal angive forskellen mellem den afgiftspligtige 
grundværdi, der har været gældende for ejendommen for det pågældende skatteår, og 
den afgiftspligtige grundværdi, ejendommen må antages at ville være blevet ansat til, hvis 
den havde ligget i landzone.

Stk. 4. De beløb, der er fastsat efter stk. 3, ganges med den grundskyldpromille, der har 
været gældende for de enkelte skatteår. Til det opgjorte beløb for det enkelte år ydes en 
rente på 4 pct. p.a. frem til det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted.

Stk. 5. Godtgørelsen udgør halvdelen af de opgjorte samlede beløb efter stk. 4 inkl. 
renter.

Stk. 6. Godtgørelsen udbetales af den kommune, som arealerne ligger i, til ejeren af 
arealerne på tilbageførselstidspunktet. Den del af godtgørelsen, der vedrører 
godtgørelsesperioden bortset fra de sidste to år udbetales senest 3 måneder efter, at 
tilbageførslen til landzone har fundet sted. Den del af godtgørelsen, der vedrører de to 
sidste år i godtgørelsesperioden, udbetales senest inden udgangen af 
godtgørelsesperioden.

Stk. 7. Udgiften ved ansættelserne i henhold til stk. 3 afholdes af kommunen.
Stk. 8. Reglerne i denne paragraf omfatter ikke ejendomme, der tilhører staten, 

regionerne eller kommunerne.


