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1. Status for Plandata, marts 2019
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Vigtige datoer for Plandata.dk

Erhvervsstyrelsen 4

1. Januar 2018

Pligt til at registrere via ny 

datamodel i Plandata.dk eller 

PlansystemDK

15. Juni 2017

Planlovsrevision –

offentliggørelse skal ske i 

Plan registreret

April 2018

Kommunernes konsolidering af 

planer i samarbejde med ERST

15. Juni 2018

Pligt til at registrere i 

Plandata.dk

1. Oktober 2018

Konsolideringen afsluttes 

og data ”overdrages” 

endeligt til kommunerne

1. Januar 2019

Nationalt terminsudtræk 

af deljordstykker



Plandata.dk - Systemoversigt. 

ERST’s forretningsbehov SKM’s forretningsbehov



Plantyper Datamodel

PlanDK3

Egen (simpel)

PlanDK2+

PlanDK2+

PlanDK3

 Kommuneplan

Kommuneplanstrategi

Kommuneplantillæg

Kommuneplanrammer (ny datamodel)

Kommuneplanretningslinjer

 Lokalplaner (ny datamodel)

Lokalplandelområder

Byggefelter

 Zonekort

 Landzonetilladelser

 Spildevandsplaner

 Varmeforsyningsplaner



2. Bedre plandata – nye muligheder
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Ex 1: Lokalplaner og lokalplandelområder, Specifik anvendelse: 

Åben/lav bebyggelse (1110) og Tæt/lav bebyggelse (1120).
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Ex delområde udlagt til åben/lav 

bolig tilhørende en plan som ikke 

kun omfatter boliganvendelse
Ex delområde udlagt til åben/lav 

boliganvendelse

Ex delområde udlagt til åben/lav 

og/eller tæt/lav boliganvendelse



Planlagte erhvervsarealer langs motorvej
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Erhvervsområde

Transport- og logistikvirksomheder, delområde

Transport- og logistikvirksomheder, lokalplan

Erhvervsområde

PlansystemDK

Plandata.dk



Planlagte arealer til kontor- og serviceerhverv
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Kontor- og serviceerhverv, delområde

Kontor- og serviceerhverv, lokalplan

Erhvervsområde

Plandata.dk



Hvor kan / vil jeg bygge kontorbygninger?
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3. Plandata til Ejendomsvurderingen
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Plandata til ejendomsvurdering
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Plandata

Matriklen

BBR

Planoplysninger til 

ejendomsvurdering

Oplysninger om 

deljordstykker ned-

brydes og beregnes 

automatisk.

Kommunernes Kontrol

Kommunen kontro-

lerer og godkender 

deljordstykker.

Ejendomsvurdering

Vurderingsmyndig-

heden anvender 

oplysninger i ejen-

domsvurderingen.

• Landsdækkende udtræk til ejendomsvurderingen per 1. januar.

• Delta udtræk hver måned.



Plangrundlag

De rammer, lokalplaner, delområder, byggefelter og 

landzonetilladelser som gælder for et deljordstykke.
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Jordstykkeniveau

Lokalplan

Eks. jordstykke omfattet af 

kommuneplanramme og 

lokalplan

Eks. jordstykke omfattet af 

kommuneplanramme alene

Delområde

Ramme



Deljordstykke
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Jordstykke

Deljordstykke 1

Deljordstykke 2

Lokalplan

Den andel af et jordstykke 

som har samme Zone, 

Rammer, Lokalplaner 

og delområder.

Et deljordstykke kan udgøre hele 

jordstykket

Vi laver deljordstykker fordi, der kan 

gælde forskellige ting for forskellige 

dele af jordstykket.











Ex Vejledende beregning af byggemuligheder
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Plandata.dk, lokalplandelområder

Plandata.dk, deljordstykker



Beregning af rummelighed

 Plandata.dk leverer oplysningerne om arealstørrelser (Matriklen), 

planbestemmelser, eksisterende byggeri (BBR) samt en beregnet 

restrummelighed.

 Til brug for ejendomsvurderingen.

 Beregningsmetoden er udarbejdet af SKM

 Ikke anvendelig til byggesagsbehandling mm.

 ”Politisk vedtaget” at metoden er anvendelig til 

ejendomsvurderingen
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4. Plandata.dk 2019
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Plandata.dk i 2019

23Erhvervsstyrelsen

Fra…til



Plandata.dk i 2019 - kommunerne

 Overblik over kommunernes kritikpunkter. Fokus på 

systematisk opsamling, besvarelse, løsning og 

kommunikation

Derfor: Support- og kommunikationsindsats

 Træning og oplæring i plandata.dk

Derfor: Supportindsats

 3. parter (som håndterer digitale planer for 70% af 

kommunerne)

Derfor: Kvalificering af SOAP-snitflade og 

kommunikationsindsats

 (DUT-forhandlinger)
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Vi kan ikke 

udskifte den 

retlige PDF

Vi ved ikke 

hvad vi tager 

ansvar for 

[deljordstykk

er]

Plandata.dk 

er langsomt 

og har lave 

oppetider

Systemets 

begreber er 

uklare
Ved 

indberetning

kan vi ikke 

gengive 

planen som vi 

gerne ville



5. KL/EM projekt om Digitalisering på 

planområdet
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Afsæt i tidligere analyser
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Seneste par år
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Fokuspunkter

Digitaliseringen på planområdet skal medføre:

 Nem produktion og adgang til samtlige retlige bestemmelser, data og kort.

 Større gennemsigtighed skaber bedre kvalitet og retssikkerhed.

 Anvendelse på tværs af forvaltninger, myndigheder og virksomheder m.fl. til 

bedre administration, datadreven innovation og nye forretningsmodeller mv. 

 Overblik over regulering af arealanvendelse og planlægning på tværs af 

administrative grænser for både kommuner, stat, virksomheder og borgere.

 Udarbejdelsen af digitale planer kan let ske på baggrund af en 

minimumsmodel, så alle nødvendige bestemmelser, data og kort indgår i 

overensstemmelse med lovkrav og datamodel, og data m.v. kun skal indtastes 

én gang.

 Kommunerne kan let tilrettelægge planprocesser og tilføje data, kort og 

illustrationer til ”minimumsmodellen” efter eget behov.

 ….
Erhvervsstyrelsen 28



Proces for digitalisering
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2019 og 2020

Scenarie 1

Optimering inden for gældende 

planlov og datamodel (plandata.dk)

Juni 2019

ØA2020

Aftale om samarbejde mellem EM og 

KL om digitalisering på planområdet

Juni 2020

ØA2021

Aftale om finansiering og udvidelse af 

datamodel, justering af planlov for at 

få fuldt udbytte af digitaliseringen

2020, 2021 og 2022

Scenarie 2

Udvidelse af datamodel, platform for 

digital udarbejdelse af planer,  

tilpasning af planlov m.v.



”Udnytte mulighederne for at lette planarbejdet 

inden for planlovens rammer og uden større 

ændringer i Plandata.dk. Fx vejledninger, 

skabeloner, fraselagre, uddannelse, snitflader og 

mindre justeringer, der ikke berører SKMs behov”
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Scenarie 1

Optimere inden for gældende planlov og datamodel 



”Kommunerne kan udarbejde digitale planer med 

alle nødvendige bestemmelser, data og kort -

uden dobbeltarbejde, i overensstemmelse med 

anden arealregulering og nationale hensyn – og 

kommunerne kan tilrettelægge planprocesser og 

tilføje data m.v. efter egne behov”
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Scenarie 2 

Fuld udnyttelse af digitale muligheder  


