Brugergruppe, Plandata.dk

22. juni 2020
Landsplanlægning og tilsyn

Agenda
12.30-12.40

Velkommen v. KL og Erhvervsstyrelsen

12.40-12.50

Hurtig præsentationsrunde

12.50-13.10

I efteråret 2019 udsendte Vurderingsstyrelsen prøvedeklarationer. Hvad viste storskaltesten? Eksempler
på tilbagemeldinger der relaterer sig til Plandata.dk. V Maria Alzaga, chefkonsulent,
kundekommunikation, Vurderingsstyrelsen

13.10-13.30

Fra Plandata.dk til Ejendomsvurderinger. Hvilke data bruges og hvordan? Sammenhængen mellem
planlagt anvendelse og faktisk anvendelse. V. Janus Agerbo, kontorchef, ICE data og analyse,
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

13.30-14.05

Runde med kort status på kommunernes brug af Plandata.dk og input til fremtidige temaer på
brugergruppemøder

14.05-14.15.

DUT ifm. indberetning af planer og håndtering af deljordstykker i Plandata.dk. V. Berit Mathiesen, KL

14.15-14.25.

Status fra Erhvervsstyrelsen om Plandata.dk og digitalisering. V. Marie Kirkebæk, kontorchef,
Landsplanlægning og Tilsyn, Erhvervsstyrelsen

14.25-14.30.

Evt.

Erhvervsstyrelsen
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Deltagere i mødet
Aalborg Kommune: Thina Pernille Wallin Jensen og Charlotte Zeth Andersen
Aarhus Kommune: Christian Okkels, Kirsten Møller Jespersen

Glostrup Kommune: Christine Brønnum Johansen (repræsentant for ni kommuner på Vestegnen)
Rødovre Kommune: Lise Kongsgaard (repræsentant for ni kommuner på Vestegnen)
Lyngby-Taarbæk Kommune: Anna Thun og Thilde Mørup Christensen
Herning Kommune: Kaare Hjort
Københavns Kommune: Kim Florian Rahbek og Lea Tang Jensen
Lolland Kommune: Trine Kristoffersen
Holbæk Kommune: Lotte Højgaard og Rasmus Uhrbrand Damkjær
Aabenraa Kommune: Lene Nebel
KL: Berit Mathiesen, Mette Hansen og Tine Kilian Garbers

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen: Janus Agerbo
Vurderingsstyrelsen: Maria Alzaga og Henrik Mouritsen
Erhvervsstyrelsen: Marie Kirkebæk, Christina Lohfert Rolandsen, Henrik Larsen og Ole Pagh Schlegel

Erhvervsstyrelsen
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Baggrund
▪ En hektisk systemudviklingen er afsluttet.
▪ Kommunerne har draget erfaring med systemet.
▪ 1. generation af Plandata.dk er i drift.
▪ Systemet skal vedligeholdes og optimeres.

▪ Derfor nedsættes der nu en brugergruppe.

Erhvervsstyrelsen
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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.

Erhvervsstyrelsen
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Deltagere og mødekadence
▪ Møde 3-4 gange årligt (eller efter behov.)
▪ Dagsorden vil veksle mellem tekniske teamer og mere generelle temaer.
▪ I afgør på baggrund af dagsorden hvem de relevante deltagere fra jeres
kommune er.

▪ Mødeformen vil variere mellem virtuelle og fysiske møder. Vi forventer første
fysiske møde ultimo 2020.

▪ Faste medlemmer: Kommunerne, KL og ERST
▪ Ad hoc medlemmer: UFST, VURDST eller andre

▪ Forslag til næste mødedatoer:
▪ Teknisk møde den 26. august 2020 afholdes virtuelt
▪ Generelt møde den 3. december 2020 afholdes fysisk hos KL.
Erhvervsstyrelsen
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Øvrige samarbejder/arrangementer om Plandata.dk,
digitalisering på planområdet eller digitale planer
Aktuelle

▪ Frivilligt samarbejde om digitale planer.
▪ Indberetning til Plandata.dk og håndtering af deljordstykker. Arrangement i
november 2020 (lige arrangementer i november 2019)
Planlagte

▪ ingen

Erhvervsstyrelsen
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Formidling af brugergruppens arbejde
▪ Skriftlig opsamling efter hvert møde
▪ Materiale lægges på KLs hjemmeside.
▪ I må hjælpe med at videreformidle – regionale netværk

Erhvervsstyrelsen
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Runde (4 min/kommune)
▪ Kort stemningsrapport fra kommunerne.
▪ Input til fremtidige møder.
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Økonomisk kompensation ifbm. de varige
registreringsopgaver
▪ Afsluttet forhandling vedr.:
▪ 1) kommunernes indberetninger i Plandata.dk
▪ 2) kommunernes kontrol af del-jordstykker

Erhvervsstyrelsen
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Uddybning af forhandlingsresultatet
▪ To kommunale workshops i efteråret 2019 ligger til grund for vurdering af selve
registrerings- og kontrolopgaverne,

▪ Derudover er følgende opgaver lagt ind i beregningen:
▪ - Medgået tid til fortolkning af lokalplaner, herunder delområder og byggefelter,
▪ - Éngangsopgaver ift. konsolidering af kommuneplanrammer. OBS på at opgaven
ventes udført ifbm. førstkommende kommuneplanrevision,

▪ - Éngangsopgaver ifbm. allerede kendte ændringer af datamodellen, samt
mulighed for genoptage forhandling ved eventuelle fremtidige ændringer af et
vist omfang,

▪ 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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Status fra ERST
▪ Kompensationsordninger og Plandata.dk
▪ Idéportal: fremtidens planlov, bedre byer og landdistrikter
▪ Generelt: Plandata.dk og digitale planer fylder meget lidt. Få input om
kommunale forretningsbehov

▪ Flere data sætter krav til at arbejde med udstilling og overskuelighed

▪ Manglende anvendelser (COWI)
▪ Digitale planer i Plandata.dk (Billund Kommune m.fl.) og hvorfor PDF’en som
det juridiske dokument

▪ Automatisk zonekort

▪ Plandata.dk ifm. høringer og borgerinddragelse
▪ I er altid velkomne med forbedringsforslag..
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