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KL høringssvar vedr. Cirkulære om det digitale planreg i-

ster 

 

KL vil gerne kvittere for modtagelsen af udkast til cirkulære om det digitale 

plansystem. Med dette nye cirkulære bliver det muligt at samle kommune-

plansretningslinjerne i det landsdækkende, digitale Plansystem.DK’s tilknyt-

tede datamodel PlanDK3. 

 

Med opdateringen af plansystem.dk er det stedet, hvor kommunerne kan få 

et overblik over nabokommunernes planlægning i det åbne land og hvor 

investorer, rådgivere m.fl. kan danne sig et billede af de enkelte kommuners 

planlægning.  

 

Generelle bemærkninger: 

Sekretariatet finder det unødigt bureaukratisk at den valgte deadline for 

indberetningen til Plansystem.DK (jf. kapitel 3 § 4) allerede er sat til den 1. 

juli 2013. Denne deadline er ikke særligt hensigtsmæssig idet mange kom-

muner vil være midt i processen med den endelig vedtagelse af kommune-

plan 13. Det betyder at rigtig mange kommuner kan komme i en situation, 

hvor de skal indberette data to, måske tre gange kort efter hinanden. 

 

Set i lyset af at det desuden kan være forbundet med et betydeligt ressource-

forbrug at indberette retningslinjerne i kommuneplanerne fra 2009 da disse 

ikke er udformet efter planDK3 standarder samt at alle retningslinjerne fra 

de forskellige kommuneplaner dog ligger i pdf-udgave på PlansystemDK, 

vil det i sekretariatets øjne være mere hensigtsmæssigt at deadline for indbe-

retning af kommuneplaner og kommuneplantillæg bliver ændret til den 

31.12.2013, altså ultimo valgperioden, som falder sammen med planlovens 

proceskrav til kommuneplanlægningen. 
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Sekretariatet skal i øvrigt henlede opmærksomheden på vores kommentarer 

til de tidligere offentliggjorte ”Retningslinjer ved indberetning af lokalplaner 

til PlanssystemDK” på www.plansystem.dk. Bemærkninger hertil er frem-

sendt i et separat brev til Naturstyrelsen.  

 

Specifikke bemærkninger: 

I §1, stk.1, tredje linje bør formuleres: "..lovens § 54 b, stk. 6, dels sti ller 

disse planer til rådighed over internettet. Plansystem...." 

 

I §2, stk. 1, anden linje, mangler der tilsyneladende et ord: 

"..plandokumenter, der er oplistet i cirkulærets § 1, stk. 2, sker ved kommu-

nalbestyrelsens indsendelse af..."  

 

I § 3, stk. 3, sidste linje, bør formuleringen ændres til: "..PlanDK2, og skal 

ledsages af et samlet plandokument i pdf-format." 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Berit Mathiesen 

 

 

http://www.plansystem.dk/

