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KL kommentarer til ”Retningslinjer ved indberetning til  

plansystem .dk”  

Den 28. maj 2010 udsendtes der under Nyheder på www.plansystem.dk en 

skrivelse der hed ”Retningslinjer ved indberetning til plansystem.dk - kor-

rekt registrering af planer omfattet af PlanDK2”. Dokumentet skal ” … 

skabe en fælles forståelsesramme for hvordan specielt geografien skal regi-

streres, samt hvordan man skal forholde sig til supplerende høringer”. 

 

Generelle bemærkninger: 

Det er sekretariatets opfattelse at dokumentet ikke alene indeholder vejled-

ning om den tekniske indberetning til Plansystem DK, men også indeholder 

tilkendegivelser af planjuridisk og forvaltningsretlig karakter om procedurer 

og kommunernes forpligtelser eller praksis i forbindelse med tilvejebringe l-

se og ophævelse af lokalplaner. Sekretariatet er ikke enige i flere af tilkende-

givelserne i dokumentet, ligesom tilkendegivelserne heller ikke kan siges at 

afspejle praksis i kommunerne. 

 

Det er sekretariatets klare opfattelse at dokumentets status skal afklares, og 

at det enten bør redigeres eller optages i de anerkendte vejledninger m.v. 

om planloven og administrationen af planloven. Sekretariatet vil derfor fo-

reslå, at der tages initiativ til en fælles drøftelse mellem kommunerne og 

staten om de fremtidige retningslinjer vedrørende indberetning til plansy-

stem.dk. 

 

Specifikke bemærkninger til de enkelte afsnit i retningslinjerne: 

 

Ændring af allerede indberettede planer og planforslag 

Generelt  bør forklaring af lovregler og praksis udgå af retningslinjerne. I 

afsnittet kan der oplyses om dels, at rettelser i PlansystemDK kun må finde 

sted som konsekvens af sådanne ændringer eller rettelser i plandokumenter, 

der er udført i overensstemmelse med planloven og forvaltningsloven, dels 
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hvor man kan finde lovene samt vejledninger og afgørelser om administra-

tionen af disse.  

 

Ændringer i oplysningerne i PlansystemDK kræver ikke offentligheds- eller 

orienteringsprocedurer. Planlovens procedureregler gælder kun for plando-

kumenter. Men der skal selvfølgelig være overensstemmelse mellem plan-

dokument og oplysningerne i PlansystemDK.  

 

Indtastninger i attributtabellen har ingen retsvirkning og tabellen bør altid 

kunne rettes administrativt i overensstemmelse med plandokumentet.  

 

Sekretariatet er enige i, at der kun kan være tale om at rette helt åbenlyse 

skrive- eller tegnefejl i offentliggjorte plandokumenter - og dermed i Plan-

systemDK. Men proceduren for ændringer eller rettelser af plandokumenter 

er et plan- og forvaltningsjuridisk spørgsmål. Der knytter sig ikke procedu-

rer til ændringer eller rettelser i PlansystemDK udover, at disse selvfølgelig 

kun må ske som konsekvens af lovligt udførte ændringer eller rettelser af et 

plandokument. Rettelser i PlansystemDK kræver ikke, at nogen informeres, 

men ændringer eller rettelser i et plandokument kan kræve, at berørte in-

formeres.  

 

Forkert indtastning i PlansystemDK er ikke ændringer eller rettelser af 

plandokumentet.  

 

”Større ændringer” af et plandokument end rettelser af åbenlyse skrive  eller 

tegnefejl er egentlige ændringer, der skal følge planlovens regler i § 27, her-

under jf. retspraksis. Sådanne ændringer vil aldrig kræve ”forlængelse af et 

planforslags igangværende offentlighedsperiode”. 

 

Ændringer af en lokalplan kan kun ske ved vedtagelse af en ny lokalplan. 

Ændringer af et offentliggjort forslag til lokalplan kan ske ved den endelige 

vedtagelse af planen. Hvis ændringerne berører andre end dem, som har 

foranlediget ændringen, skal de berørte høres. Hvis ændringen er så omfat-

tende, at der er tale om et ny plan, skal der afholdes ny 8 ugers offentlig-

hedsfase om det nye planforslag.  

 

Hvis der er tale om åbenlyse skrive- eller tegnefejl i et offentliggjort plan-

forslag rettes disse oplagt ved den endelige vedtagelse af planen, og der vil i 

sagens natur være tale om forhold, der ikke kræver høring. I en offentlig-

gjort plan lader man – også som følge af det åbenlyse - fejlen være eller ret-

ter den uden videre. Kan der være tvivl om det åbenlyse i fejlen, må teksten 

ændres jf. planlovens regler for ændringer af planforslag og planer eller 

håndteres som et fortolkningsspørgsmål i administrationen af planen. 
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Delvis ophævelse af vedtagne, gældende regler 

Sekretariatet mener at indholdet af punkt 2 bør ændres. Tidligere planer for 

et delområde bør fremgå direkte af registrets oplysningsfelter og kort, og de 

tidligere planer for delområdet bør kunne hentes via registret. Der bør ikke 

være forskel på, om der er tale om en ny plan for en del af et lokalplanom-

råde eller for hele lokalplanområdet. 

 

Sekretariatet mener endvidere at punkt 3 og 4 samt NB bør udgå. Eventuel-

le gode råd om hensigtsmæssige oplysninger og forklaringer i en lokalplans 

redegørelse bør overlades til vejledninger om planloven og om lokalplalæg-

ning.  

 

Vedrørende punkt 3 så indeholder planloven krav om, hvilke oplysninger 

den redegørelse, der skal ledsage et planforslag, skal indeholde. Disse krav 

omfatter ikke, at det skal anføres, hvilke ændringer af en vedtaget plan, ved-

tagelsen af planforslaget vil medføre. PlansystemDK kan ikke stille yderlige-

re krav til indholdet af en plan eller til indholdet af redegørelsen til en plan.  

 

Vedrørende punkt 4 samt punktet NB er det sådan at når (et forslag til) en 

ny plan ophæver dele af en gammel plan, fremgår dette af pla-

nens/planforslagets bestemmelser og sædvanligvis også af redegørelsen. 

Der orienteres om planforslaget og om vedtagelsen af den nye plan i hen-

hold til planlovens regler. Disse foreskriver ikke, at den gamle plans orien-

teringskreds skal orienteres. Det ville heller ikke give mening, da det er de 

aktuelle ejere og brugere af ejendomme inden for den nye plans område, der 

er berørt af planen. Planlovens regler foreskriver heller ikke, at der skal re-

degøres særligt for, hvilke ændringer af en vedtaget plan vedtagelsen af et 

nyt planforslag vil medføre. 

 

Forlænget offentlighedsperiode/supplerende høring 

Det er sekretariatets vurdering at punkt 1-5 ikke har baggrund i lovgivnin-

gen og heller ikke er udtryk for almindelig kommunal praksis på området. 

Dette uddybes i det følgende.  

 

Der vil ikke være tale om ”forlænget offentlighedsperiode” i forbindelse 

med ændringer i et planforslag ved planens endelige vedtagelse. Enten høres 

berørte af mindre ændringer eller også gennemføres en helt ny offentlig-

hedsfase om et nyt planforslag.  

 

Det følger ikke af lovgivningen, at kommunen ved høring af berørte skal 

udsende et ændret planforslag, og sædvanligvis sker dette heller ikke, da det 

ville være helt uhensigtsmæssigt. Det almindelige er, at kommunen udsen-

der en beskrivelse af de specifikke, påtænkte ændringer til de berørte af æn-

dringerne. Høringssvarene indgår herefter i grundlaget for kommunalbesty-

relsens endelige behandling af planforslaget. Kommunalbestyrelsen vedtager 
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planforslaget med nærmere beskrevne ændringer, og den endelige plan ud-

færdiges først herefter. 

 

Det følger ikke af lovgivningen, at høring af berørte om mindre ændringer 

af et planforslag skal offentliggøres. 

 

Det følger ikke af lovgivningen, at høringsbreve ved høringer om mindre 

ændringer af et planforslag skal indeholde beskrivelse af processen. Lovgiv-

ningen indeholder heller ingen regler om, at den endeligt vedtagne plan skal 

ledsages af en redegørelse for tilvejebringelsesforløbet. Kommunens doku-

mentation for processen vil ligge i kommunens arkiv. PlansystemDK er et 

register, ikke et arkiv for sagsakter. 

 

Sekretariatet har med disse kommentarer ikke taget stilling til eventuel øko-

nomisk kompensation i det tilfælde hvor Naturstyrelsen fastholder ”Ret-

ningslinjer ved indberetning af lokalplaner til plansystemDK” med sit nu-

værende indhold.  

 

Med venlig hilsen 

 

Berit Mahiesen 


