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Nye plandata til brug for 
ejendomsvurderingen

Start af Plandata.dk: 1. januar 2018.



Plandata-programmet i Erhvervsstyrelsen

1. Plandata.dk – afløser PlansystemDK
� Nyt planregister hvor kommuneplanrammer, lokalplaner og 

lokalplaner m.fl. skal indberettes

2. ”Førstegangsregistreringen” (FGR)
� Digital registrering af gældende kommuneplanrammer, lokalplaner og 

lokalplaner
� Ny geografi, datamodel til brug for registrering
� Transformation til Plandata.dk. Overførsel af data fra 

førstegangsregistreringen til Plandata.dk efter kommunens ønske

3. Nyt modul i Plandata.dk – til brug for 
ejendomsvurderingen
� Nedbrydning, beregning og (auto-)godkendelse på (del-)jordstykker 

med data fra planer, BBR og Matriklen
� Beregning af byggeret og restrummelighed på (del-)jordstykkeniveau



1. NYT PLANREGISTER, 
Plandata.DK



Plandata.dk: Plantyper

� Kommuneplan
� Kommuneplanstrategi
� Kommuneplantillæg
� Kommuneplanrammer
� Kommuneplanretningslinjer

� Lokalplaner
� Lokalplandelområder

� Byggefelter

� Zonekort
� Landzonetilladelser











Udvalgte nyheder i Plandata.dk ift
PlansystemDK
� Lokalplandelområder i lokalplaner skal indberettes
� Byggefelter i lokalplaner skal indberettes
� Landzonetilladelser skal indberettes
� Der skal registreres flere specifikke anvendelser til hver plan og til 

hvert lokalplandelområde (hvis de findes i planen!)

� Der skal registreres flere nye omfangsbestemmelser (hvis de 
findes i planen!) vedrørende fx etageareal, udstykningsstørrelse 
m.fl.)

� Omfangsbestemmelser skal registreres for både lokalplanen, 
delområder, byggefelter og kommuneplanrammen (hvis de findes 
i planen!). For hver af disse skal omfangsbestemmelser oplyser  
for hele planen samt for hver enkel specifik anvendelse (hvis 
omfanget af byggeriet reguleres specifikt i forhold til 
anvendelsesbestemmelserne!)

� Historik baseret på versioner og subversioner





Forbedringer

� Generel forbedring af modulerne til indberetning, 
upload og download blandt andet via et mere 
intuitivt og pædagogisk indberetningsflow

� Systematisk overblik over historik og versioner af 
planer (udstilling kommer)

� Indberetningen af zoner gøres automatisk (dog ikke 
tilbageførelse til landzone)

� Systematiske tjek af feltværdier mm hjælper til 
bedre datakvalitet



Fleksibel overgang fra PlansystemDK til 
Plandata.dk

� 1. januar 2018 blev Plandata.dk sat i drift 

� Til og med den 31. maj 2018 vil det være muligt fortsat at 
indberette planer lokalplaner og kommuneplaner (inklusiv 
strategier, tillæg, rammer og retningslinjer) via det gamle 
PlansystemDK. ERST sikrer overførelse til Plandata.dk

� Fra den 1. juni 2018 kan lokal- og kommuneplaner kun indberettes 
via Plandata.dk.
� Enkelte plantyper skal fortsat indberettes i PlansystemDK 

(kloakoplande, varmeforsyning m.fl.)

OBS: force majeure – jordskælv, strejke, lockout mm.



2. FØRSTEGANGS-
REGISTRERINGEN (FGR)



Førstegangsregistreringen

� Lokalplaner - 33.500 stk.
� Alle lokalplaners polygoner er blevet georefereret og digitaliseret i Indien ud fra 

kortbilag i pdf-planerne. Det gælder også delområder og byggefelter.
� I Danmark åbnes planerne og bestemmelser om anvendelse, omfang, udstykning 

og zonestatus indtastes i en registreringsapplikation.   

� Landzonetilladelser – omring 15.000 stk.
� Landzonetilladelserne er blevet registreret på baggrund af de PDF-dokumenter 

kommunerne har sendt til ERST. Geografi baseres på matrikelnumre.
� Alle tilladelser åbnes, metadata valideres/suppleres og typen af tilladelse afmærkes 

efter kategorier fastsat af Skatteministeriet. 

� Kommuneplanrammer – 50.000 stk.
� Geometrierne fra PlansystemDK genbruges. Polygonerne fra PlansystemDK 

valideres ikke. 
� Så meget data som muligt autohøstes.
� Data høstes og tastes efter gennemgang af kommuneplaner og 

kommuneplantillæg. 



PlansystemDK og Plandata.dk
Ex Greve

Lokalplaner, 
vedtaget
Blå: FGR
Rød: PlansystemDK



PlansystemDK og Plandata.dk
Ex Greve

Lokalplaner, 
vedtaget
Blå: FGR
Rød: PlansystemDK



PlansystemDK og Plandata.dk
Ex Greve

Lokalplandelområder
, vedtaget
Grøn: FGR
Rød: PlansystemDK



PlansystemDK og Plandata.dk
Ex Greve

Lokalplandelområder
, vedtaget
Grøn: FGR
Rød: PlansystemDK



Genopretningsværktøj: Lokalplan
Trin 1.1a, ”Vælg / ret geometri”



Genopretningsværktøj : Lokalplan
Trin 1.1b, ”Vælg / Ret geometri”



Genopretningsværktøj : Lokalplan 
Trin 1.2a, Vælg og ”Godkend”



Genopretningsværktøj : Lokalplan
Trin 1.2b, Ret geometri og ”Godkend”
Lokalplan



Hvordan ”ryddes op”?

� 1. juni 2018, kommunerne ”står på mål” for data. 
ERST rører ikke data længere!

� Genopretningsværktøj stilles til rådighed fra april 
2018. Kommunerne må meget gerne gøre det i eget 
GIS og sende data til ERST (DUT-forhandling i gang).

� Staging miljø: Stiller seneste udgave af FGR-data 
med genoprettede attributter til rådighed, men vent 
på ”grønt lys” – i løbet af april!
� Ca. 20 kommuner klar i dag

� Plandata.dk indeholder i dag – alt fra PlansystemDK 
+ nye planer indberettet efter 1. januar 2018.

� Plandata.dk opdateres kommune for kommune med 
de genoprettede data.



3. PLANDATA TIL 
EJENDOMSVURDERINGEN



Plandata til ejendomsvurderingen

Skatteministeriet ønsker digitale data om : 
� Anvendelse
� Udstykning 
� Omfang
� Zonestatus  

� Planoplysninger nedbrydes til (del-)jordstykker og 
stilles til rådighed for ejendomsvurderingen

� Ifm ny plan eller ændring i plandata genberegnes 
oplysningerne for det enkelte (del-)jordstykke.

� Vejledende beregninger om potentielle anvendelses-
og udnyttelsesmuligheder og restrummeligheder på 
det enkelte (del-)jordstykke – ved at inddrage 
oplysninger fra BBR og matriklen.





Beregningerne for de enkelte jordstykker er fastlagt efter 
anvisning fra Skatteministeriet. Resultaterne af beregningerne er 
vejledende. 

Kommunernes opgave  – når deljordstykker udtages til kontrol -
er at kontrollere og sikre, at nedbrudte oplysninger om planens 
anvendelses- og udnyttelsesmuligheder ikke er i strid med 
reguleringerne i plangrundlaget.

Plandata.dk
Nedbrydning - Deljordstykke



Hvis kommunen bliver opmærksom på, at den har registreret 
fejlagtigt i enten Plandata.dk, matriklen eller BBR, skal 
oplysningerne i de tre nævnte registre rettes. Dette gælder også, 
hvis kommunen af andre eller gennem en eventuel klagesag om 
ejendomsvurderingen bliver gjort opmærksom på fejl i oplysninger 
i registrene.

Herefter vil systemet automatisk genberegne anvendelses– og 
udnyttelsesmulighederne for de berørte (del-)jordstykker. 
Efterfølgende vil disse planoplysninger på (del-)jordstykkeniveau 
fremgå af Plandata.dk. 
Ajourføring af oplysninger om matriklen og BBR følger af de 
respektive regelsæts gældende regler. 

Plandata.dk
Nedbrydning - Deljordstykke



Visse planer indeholder en sådan kompleksitet, at det ikke er 
muligt automatisk at nedbryde planoplysningerne på de enkelte 
(del-)jordstykker.

Dette markeres ved indberetning til Plandata.dk

For disse planer kan systemet ikke nedbryde planoplysninger på 
(del-)jordstykkeniveau. I stedet sendes besked til 
Skatteministeriet om, at de pågældende (del-)jordstykker er 
omfattet af en kompleks plan, og Skatteministeriet vil foretage de 
nævnte beregninger på baggrund af en manuel sagsbehandling af 
planen.

Plandata.dk
Nedbrydning - Deljordstykke



Opgaven om manuel kontrol bliver udløst, når der er risici for en væsentlig afvigelse mellem 
nedbrydning og den planlagte anvendelses- og udnyttelsesmulighed, der er reguleret i 
planen. 

Det er tilfældet, når planen indberettes med;
• byggefelter
• bemærkninger om ”særlige forhold”
• hvis der ikke kan nedbrydes værdier, f.eks. pga. overlappende delområder, inden for 

samme plan, med samme bestemmelse tilknyttet (f.eks. to overlappende delområder 
som begge regulerer bebyggelsesprocent for den enkelte grund)

• hvis deljordstykkeversionen er manuelt åbnet for korrigering i Plandata.dk, og der 
sker opdatering af oplysningerne (plangrundlag, BBR eller matrikel), så godkendes 
(del-)jordstykker ikke automatisk

• hvis der er korrigerede værdier på deljordstykkeversionen eller forrige 
deljordstykkeversion, når der sker opdatering eller oprettelse af ny version, så 
godkendes der ikke automatisk

*Disse regler kan løbende blive justeret.

Forventningen er, at størstedelen af indberetninger vil medføre automatisk 
godkendelse og dermed ikke manuel kontrol.

Plandata.dk
Manuel kontrol - Deljordstykke



Følg med her:

Planinfo.dk
(”Alt om planloven”)


