NOTAT

Opsamling brugergruppemøde 210617_CLR
14.00-14.10 Velkommen v. KL og Bolig- og Planstyrelsen (BPST)
14.10-14.20 Hurtig præsentationsrunde, samt tilbagemelding fra kommunerne om brugen af Plandata.dk
-

-

Christina Lohfert Rolandsen, BPST
Ole Pagh-Schlegel, BPST it udvikling
Helene Føns-Sønderskov, BPST support Plandata.dk
Lasse Emil Stougaard, KL
Andreas Alexander Blau, KK PARC, en af to planlæggere som indberetter planer i plandata
Andreas Jønck Faartoft, planlægger i Holbæk – alle har berøring
med plandata
Charlotte Zeth Andersen, Aalborg – indberetter og laver planer
Christian Fischer, Septima, har lavet en løsning med alle planer i
vectorformat
Christine Brønnum-Johansen, Glostrup, har en brugergruppe på
vestegnen sammen med Rødovre.
Julie Dyrehave Hansen, Aarhus, Teknisk Designer, ny i plandata
Kirsten Møller Jespersen, Aarhus, teknisk designer
Kristian Kinimond Engelbrecht, Aarhus
Mads Skov Lehmann, Holbæk, tidligere Tårnby hvor han stod for al
indberetning
Maria Jessen, Aabenraa, en af tre der sidder med plandata
Sara Skat Bennike Jensen, Aarhus, teknisk designer
Karsten Pihl, Septima
Marie Køster, KK, Grafisk arkitekt, sidder med geometrier
o Mangler vejledninger for forlænget høring
Der afholdes 3-4 brugergruppemøder om året. Det sidste var i december 2020.

14.20-14.50 Intro til ny udstilling af historiske data i Spatial suite og vector tiles
-

-

BPST og Septima gennemgår løsningen
Løsningen bliver erstatning for den lokalplankortvisningen
(https://visplaner.plandata.dk/visplaner/lokalplaner.html) som er tilgængelig i dag
Det forventes at den nye løsning er klar hen over sommeren
BPST: I hvor høj grad vil det her være anvendeligt?
o Mads Skov Lehmann – Jeg har tidligere brugt søgelisten
mere end kortfunktionen, og det lyder spændene at søgefunktionen integreres i kortet
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15.00-15.20 Besvarelse af spørgsmål fra Herning Kommune. Plandata.dks
regneregler for etageareal v. Ole Pagh-Schlegel, Bolig- og Planstyrelsen.
-

Udsættes til næste uge, da Herning Kommune ikke kan deltage på
nærværende mødet blev afholdt onsdag den 23. juni 2021.

15.20-15.30 Input til fremtidige temaer på brugergruppemøder
-

Christine Brønnum.Johansen, Kommunegrænser i plandata
Kirsten Møller Jespersen, ifm indberetning af højde, bruger vi ofte
koter, især på byggefelter – koter kan ikke indberettes i dag
o Andreas Alexander Blau, Enig med kirsten – det er det som
afholder fra at planlægge på den måde.
o Charlotte Zeth Andersen, enig

15.30-15.40 Status fra KL v. Lasse Emil Stougaard, KL
-

-

Planlovs evaluering fylder en del for tiden
o Forventet politiske forhandlinger efter sommerferien
o BPST input
▪ Digitalisering af nationale interesser er et fokus
▪ Digital aflevering af kommuneplan – arbejdes der videre med
▪ Hvordan der inddrages kortmateriale i kommuneplaner
• Fx skal Natura2000 genplanlægges, selvom
det er reguleret andet sted. Det kan gøres
smartere.
Havplan er i høring, hvor KL har fokus på grænsefladen mellem land
og vand, og dermed havplan og planlov

15.40-15.50 Status fra Bolig- og Planstyrelsen
-

-

V. Helene Føns-Sønderskov:
o Ca. 20 % af kommuner udsender kommuneplanforslag i høring i dette forår – det går godt!
o Behov for dialog om kommuneplanteamer der skal indberettes i Plandata.dk
▪ Validering mellem gammel og ny kommuneplan –
der er udbetalt økonomisk kompensation til kommunerne (DUT) for dette, og der er ikke sket noget nyt
siden
▪ Ole Pagh-Schlegel: Validering sker når data videreføres fra den gældende kommuneplan til den nye.
▪ Vejledninger vil fremover komme i HTML frem for
PDF.
o Fornyet høring er vanskeligt at håndtere i Plandata.dk – det
er noget der arbejdes videre med
Christine Brønnum- Johansen spørger: Nu skal VVMer ikke udstilles
i Plandata.dk. Bliver laget/registret opretholdt med de gamle VVMer?
o CLR: Det kommer til at forsvinde
o Plandata er udskrevet af miljøvurderingsbekendtgørelsen
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o Nu skal udstederen selv udstille afgørelsen
Ole Pagh-Schlegel
o Automatisk zonekort undervejs
▪ Nogle kommuner bekymret over ikke manuelt at
kunne redigere kortet, når man opdager gamle lokalplaner som ikke er indført, eller fejl-geometri på
tidligere planer, som skal rette
▪ Det vil der blive taget højde for – det vil dog være
sådan at kommunen skal henvende sig til supporten
med ny geometri, som plandata supporten uploader
▪ Vurderingsmyndigheden bruger kortet
▪ Hvis der laves lokalplan som både udlægger landzone og byzone, skal dette indberettes til plandata.dk som delområder.
o Ejendomsvurderinger
▪ Deklarationer udsendes august september, vurdering udsendes senere på året
▪ BPST tjekker deklarationerne igennem ift.korrekt
henvisning til plandata.dk og udstilling af dataene
herfra.

15.50-16.00 Evt.
-

intet
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