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1) Plandata.dk, Status - drift
▪ Driften i 2020

▪ Udmelding om reelle driftsforstyrrelser 9 gange (alle er løst inden for en
ca. et døgn).

▪ Udmelding om problemer med kort.plandata.dk (hurtige løsninger, dog
var et problem først løst efter 4 dage).

▪ Kortvarige forstyrrelser.
▪ Der har været behov for løbende opdateringer, hvilket har nødvendiggjort
kortvarige nedlukninger af dele af systemet.

▪ Større og større geometrier
▪ Udfordret af overgang til Statens IT.
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2) Plandata.dk, Status – (del-)jordstykker (1/2)
Manuel kontrol af deljordstykker

▪ ”Faldet til ro” – efterhånden kun få henvendelser
▪ Praktisk guide til håndtering af deljordstykker:
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-hvordan-finder-oghaandterer-man-deljordstykker-i-plandatadk

▪ Ejendomsvurderingen udskudt til 2021
▪ Manuel kontrol af deljordstykker tilknyttet terminsår 2018 stoppes

▪ Arbejdet er ikke spildt! Ved god håndtering af 2018-terminen, er der færre
deljordstykker til kontrol fremover.
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2) Plandata.dk, Status – (del-)jordstykker (2/2)
Udsendt som driftsmeddelelse:

Kære kommuner
Mange af jer har fortsat deljordstykker tilknyttet terminsår 2018 liggende til manuel
kontrol. For nuværende behøver I ikke gøre yderligere for at få disse godkendt. Det
skyldes, at Vurderingsmyndigheden i arbejdet med ejendomsvurderingerne
fremadrettet kun i særlige tilfælde anvender deljordstykker, som er tilknyttet terminer
tidligere end 2019. Således skal I alene håndtere deljordstykker for termin 2018 efter
henvendelse fra Vurderingsmyndigheden. For deljordstykker tilknyttet 2019 og 2020,
der ligger til manuel kontrol, skal disse fortsat godkendes.
Der arbejdes på, at adviseringsmails fra Plandata.dk fremadrettet kun angiver, hvor
mange deljordstykker tilknyttet nyere terminer end 2018, der ligger til manuel kontrol.
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3) Pipeline (1/3)
▪

Store geometrier: Upload af meget store geometrier til Plandata.dk har givet problemer, særligt
klimaretningslinjer – fx oversvømmelseskort lavet pba. højdemodeller.
Derfor indføres begrænsninger på antal punkter og objekter i et multipolygon.

▪

Vejledning til simplificering af tunge geometrier:
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/geometribehandling-erosion-og-oversvoemmelse

▪

Automatisk zonekort: Plandata.dk’s ”zonekort” skal automatisk opdateres ifm. ikrafttrædelsen af
plantyper og afgørelser ved Planloven, der regulerer zonestatus.

▪

Ny planstatus: Håndtering af planer der aldrig er eller burde have været vedtaget. Status

”Aflysning” skal ikke være skraldespand.

▪

Fornyet høring: Det skal være muligt for kommunale planlæggere igennem Plandata.dk at sende
en plan ud i offentlig høring på ny, hvis den første høring har resulteret i så markante ændringer,
at kommunens planafdeling vurderer dette nødvendigt.

▪

Planoverlap: Antallet af utilsigtede overlap imellem planer skal sænkes, og den samlede
betydning af tilsigtede overlap skal tydeliggøres.
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3) Pipeline (2/3)
▪

PUSH: Offentlige tilsynsmyndigheder skal orienteres, når en nyvedtaget kommunal plan vurderes
potentielt at være i konflikt med udvalgte nationale interesser. (fx hvis der er indikation på, at en
lokalplan konflikter med en bevaringsværdig kirke, eller undergraver statsligt udpegede
transportkorridorer).

▪

OIS: Plandata.dk leverer udtræk over planinformationer på matrikelniveau til OIS. Udtrækket er

baseret på en forældet datamodel og videregiver derfor misvisende information. Udtrækket skal
opdateres svarende til den nye datamodel for plantyper.

▪

Bedre udstilling: Udstilling af data fra Plandata.dk via Vector Tiles
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3) Pipeline (3/3)
Arrangementer

▪ Brugergruppemøde, december 2020
▪ Indberetning til Plandata.dk og håndtering af deljordstykker. Arrangement i
januar 2021 (ligesom arrangementet i november 2019).
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4) Brugergruppe (1/2)
Formål

▪ Gensidig orientering om drift og brug af Plandata.dk
▪ Drøftelser om brug af kommunale plandata ifm. de kommende ejendomsvurderinger.
▪ Erfaringsudveksling, tekniske muligheder og funktioner samt perspektiver på
systemets muligheder og evt. begrænsninger ift. de kommunale planopgaver.

▪ Forum til at foreslå forbedringer til systemet. Bemærk at brugergruppe ikke disponerer
en økonomi.

▪ Feedback på systemets vejledninger og øvrigt skriftligt materiale.

Mødefrekvens:

▪ Møde 3-4 gange årligt (eller efter behov.)
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4) Brugergruppe (2/2)
Deltagere

▪

Faste medlemmer: Kommunerne, KL og ERST

▪

Ad hoc medlemmer: UFST, VURDST eller andre

▪

Kommunerne (konkrete deltagere efter dagsorden): Aalborg, Aarhus, Glostrup, Rødovre, Lyngby-Taarbæk,
Herning, København, Lolland, Holbæk, Aabenraa
KL
Erhvervsstyrelsen
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5) Frivilligt samarbejde om digitalisering på
planområdet (1/3)
▪

▪

Baggrund

▪

Flere data sætter krav til at arbejde med udstilling og overskuelighed

▪

Problemer med datamodellen fx manglende anvendelseskategorier

▪

Stigende henvendelser om Digitale planer i Plandata.dk - hvorfor PDF’en som det juridiske dokument?

▪

Verden bliver mere og mere digital. Fx har 79 af 98 kommuner digital kommuneplan.

▪

Mm.

4 grupper

▪

Retlige emner. Hvilke retlige udfordringer er forbundet med digitalisering på planområdet?

▪

Fast Tack-gruppe. Hvilke tiltag er påkrævet for at forbedre Plandata.dk og hvordan kan det gøres for i
overensstemmelse med digitalisering på planområdet?

▪

Brugertilgang: Hvilke behov for digitalisering på planområdet er der blandt brugerne?

▪

Standardisering: Hvilke standarder er nødvendige og hvordan kan det gøres for at sikre dynamik og
metodefrihed?
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5) Frivilligt samarbejde om digitalisering på
planområdet (2/3)
Deltagere:

▪

Kommuner: Aalborg, Aarhus, Furesø, Herning, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Sorø,
Vejen

▪

Leverandører: NIRAS, COWI, AC Plan

▪

KL

▪

ERST
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5) Frivilligt samarbejde om digitalisering på
planområdet (3/3)
Tidsplan

▪ Stormøder 4 gange i 2020
▪ Løbende møder i undergrupperne og mellem grupperne
▪ Afslutning ved årsskiftet 2020/2021

▪ Konklusioner og anbefalinger
▪ Den videre proces? Fortsættelse? Formalisering?
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6) Økonomisk kompensation ifbm. de varige
registreringsopgaver
▪ Afsluttet forhandling vedr.:

▪ 1) kommunernes indberetninger i Plandata.dk
▪ 2) kommunernes kontrol af del-jordstykker

▪ Der udestår fortsat en forhandling om økonomisk kompensation som følge af
kommunernes opgave med at svare på henvendelser fra Vurderingsstyrelsen.
Dette vil ske når omfanget af opgaven kendes.
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S.52 (https://fm.dk/media/18181/ffl21a.pdf)
”Bevillingen er forhøjet med 10,3 mio. kr. i
2021, 10,3 mio. kr.si 2022, 10,7 mio. kr. i 2023
og 10,9 mio. kr. i 2024 til videreførelse af
Plandata.dk”.

s.23 (https://fm.dk/media/18146/trygt-gennemkrisen-i-faellesskab_finanslovforslaget2021_web.pdf) ”Der afsættes 28,9 mio. kr. i 2021,
19,6 mio. kr. i 2022, 20,0 mio. kr. i 2023 og 20,2
mio. kr. i 2024 til at videreføre Plandata.dk”.

(ikke ”forhøjet” men forlænget)

(baseret på skøn? over antal sager, og hvad
omfatter de? Skal forhandles)

