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KL høringssvar til bekendtgørelse vedr digitalt planregister 
Plandata.dk

KL kvitterer for fremsendelsen af udkast til bekendtgørelse vedr. 
kommunernes fremadrettede vejledende registrering af data fra 
lokalplaner, kommuneplaner mv. 

Bekendtgørelsen er den foreløbige kulmination på de seneste års arbejde 
med at høste flere og bedre data til brug for SKAT's nye 
ejendomsvurderingssystem. KL har løbende været orienteret om 
Erhvervsstyrelsens arbejde med at lave et nyt system, der kan høste de 
nødvendige data.

KL anerkender, at opgaven med at etablere et nyt plandatasystem er og 
har været både stor og kompleks. KL vil derfor gerne kvittere for det 
arbejde der fra styrelsens side har været lagt i opgaven, samt for den 
konstruktive dialog der har været mellem KL, Erhvervsstyrelsen og SKAT 
i den forbindelse. 

KL og kommunerne deler fuldt ud statens ønske om, at der fremover skal 
sikres flere og bedre digitale plandata til gavn for kommuner, stat og 
borgere. KL har gennem de seneste 6-7 år arbejdet for at opnå netop 
dette via forskellige fælleskommunale og fælles offentlige 
digitaliseringsstrategier. 

På baggrund af det fremsendte bekendtgørelsesudkast, samt 
erfaringerne siden 2. januar 2018 med brugen af Plandata.dk, 
konstateres at vi ikke er i mål med et digitalt plandatasystem, der både 
kan fungere som arbejdsredskab for kommunerne, og som indeholder de 
nødvendige data til brug for bl.a. kommunernes sagsbehandling. 

KL ser derfor frem til fortsat dialog om hvordan denne målsætning kan 
indfries.

Der tages forbehold for politisk godkendelse af høringssvaret.

Overordnede bemærkninger:
KL har tre overordnede bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

Der mangler klarhed over de kommunale opgaver
Det foreliggende bekendtgørelsesudkast skaber ikke klarhed om 
omfanget og konsekvenserne af de nye kommunale registrerings- og 
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valideringsopgaver. Det er problematisk, at kommunerne ikke på 
baggrund af bekendtgørelsen kan se hvilke opgaver de skal løse allerede 
fra den 1. april 2018.

Mere konkret mangler der bl.a. informationer om: 
 

 Indholdet i den kommunale validerings- og kontrolopgave af 
beregnede data på deljordstykkeniveau? 

 Hvilket dataansvar kommunerne pålægges i forlængelse af 
registrerings- og valideringsopgaven, herunder kommunernes 
rolle i SKAT's behandling af klager over afgørelser efter det nye 
ejendomsvurderingssystem?

 
KL forudsætter, at det af den endelige bekendtgørelse inklusiv bilag 
kommer til at fremgå, hvilke opgaver kommunerne pr. 1/4 2018 forventes 
at løse, samt hvordan de tænkes løst. 

Systemet skal være gennemtestet og fejlrettet inden kommunerne 
overtager ansvaret 
Af bekendtgørelsesudkastet fremgår det, at kommunalbestyrelsen 
fremover har ansvaret for rettidig og korrekt indberetning og registrering 
af oplysningerne i Plandata.dk.

Imidlertid har det nye Plandata.dk endnu ikke været testet med "rigtige" 
planer og af kommunale sagsbehandlere. En systemtest kan bl.a. vise, 
om Plandata.dk fungerer efter hensigten, om det er muligt for 
kommunerne at registrere de mange forskelligartede planer i systemet 
osv. 

KL forudsætter, at systemet er gennemtestet i både stat og kommuner 
inden det tages endeligt i brug. 

Systemet skal indeholde data af tilfredsstillende kvalitet inden 
kommunerne overtager ansvaret 
Af bekendtgørelsesudkastet fremgår det, at kommunalbestyrelsen 
fremover har ansvaret for ajourføring og kontrol af oplysningerne i 
Plandata.dk.

Lanceringen af Plandata.dk pr. 2. januar 2018 har dog vist, at 
førstegangsregistreringen af de eksisterende planer er mangelfuld. Det 
gælder først og fremmest de digitale kortbilag, der definerer 
lokalplanernes fysiske omfang, inddeling i delområder mv. 
Førstegangsregistreringen af de eksisterende planer og afgørelser er 
foretaget i Erhvervsstyrelsen i løbet af 2017.

Konkret betyder fejlene, at kommunerne pt. oplever, at de ikke kan have 
tillid til de data, der er lagt ind i systemet, ligesom fejl i kortbilagene vil 
betyde fejl-registreringer i den automatiserede nedbrydning af data på 
jordstykkeniveau.
 
KL forudsætter, at det system, som kommunerne på et tidspunkt skal 
overtage, indeholder data af en tilfredsstillende kvalitet, og at 
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Erhvervsstyrelsen dermed lever op til de samme krav til validering og 
kvalitet, som kommunerne pålægges efter udløbet af en 
overgangsordning.

På baggrund af de ovenstående budskaber vedr. manglen på klarhed, 
behov for systemtest samt behov for fejlretning af data fra 
førstegangsregistreringen, er det KL's vurdering, at systemet ikke vil 
være klar til overdragelse pr. 1/4 2018.

Derfor foreslår KL, at overgangsordningen forlænges, indtil der er klarhed 
over den kommunale opgave, og systemet er gennemtestet og fejlrettet, 
så kommunerne først overdrages opgaven, når system og datasæt er klar 
dertil.

Til sidst skal det bemærkes, at det bør fremgå meget tydeligere, at 
samtlige data i systemet alene har en vejledende karakter. En 
præcisering heraf vil bringe bekendtgørelsesudkastets ordlyd i 
overensstemmelse med lovbemærkningerne til den reviderede planlov, 
der udgør det juridiske ophæng for udstedelse af bekendtgørelsen.    

Uddybende bemærkninger
Generelt vedr. kontrolopgaverne i §5 stk. 1 og stk. 2 
Den i §5, stk. 1 nævnte kontrolopgave, der pålægges kommunerne, er 
ikke beskrevet. Dertil kommer at det digitale system, som skal varetage 
nedbrydningen på jordstykkeniveau ikke er testet eller idriftsat. Det er 
derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvorvidt 
kommunerne kan løse opgaven. 

Det angives endvidere i §5, stk. 1, at kommunen pålægges at kontrollere, 
at en plan er i overensstemmelse med bygningsreglementet. Det er dog 
ubeskrevet, i hvilke tilfælde bygningsreglementets bestemmelser skal 
finde anvendelse, og det kan medføre uklarhed over byggemuligheder i 
de tilfælde, hvor rammebestemmelser i kommuneplanen er i hel eller 
delvis modstrid med bygningsreglementet.

Kommunerne pålægges i §5, stk.2 at gennemføre systematisk kontrol af 
de oplysninger planregistret indeholder. Det er uoplyst, hvad en sådan 
systematisk kontrol skal omfatte, og der efterlyses en nærmere 
beskrivelse. 

Udgangspunktet bør dog være, at kommunen alene kontrollerer at egne 
indtastede, summariske oplysninger, fx anvendelseskategorier, vurderes 
at kunne betegnes som dækkende som vejledende i en stikprøvekontrol. 
Kontrol af data nedbrudt på jordstykkeniveau må betragtes som 
maskinelt tilvejebragte data, som kommunen derfor ikke bør have ansvar 
for. 

Sammenhæng til matriklen 
Endvidere er der i §5, stk. 2 beskrevet en opgave med at sikre 
sammenhængen mellem oplysninger i Plandata.dk og matriklen i 
forbindelse med matrikulære ændringer. Det ses ikke at være muligt for 
kommunerne at sikre denne overensstemmelse. 
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Det skyldes, at mens matriklen er et dynamisk register, er plandata 
statiske. Matrikulære ændringer (udstykning og arealoverførsler) 
medfører derfor ikke ændringer i lokalplanens grænser. Bestemmelsen 
giver derfor ingen mening og bør udgå. 

I det omfang Skatteministeriet har behov for at abonnere på 
matrikelændringer kan disse tilgås direkte fra matriklen, og det bør ikke 
være en kommunale opgave at videregive disse til et andet centralt 
register. 

Registrering af landzonetilladelser
Opgaven vedr. registrering af landzonetilladelser er ikke fyldestgørende 
beskrevet. Det fremgår således ikke af bekendtgørelsen, hvordan 
ejendomme med mere end en gyldig landzonetilladelse registreres, eller 
hvordan, der holdes rede på landzonetilladelsernes udløb. 
                     
Kommunalt dataansvar herunder kommunernes rolle i SKAT's 
klagesagsbehandling
Det er uklart, hvilket konkret datasansvar kommunerne har for data 
registreret i Plandata.dk. Det formodes, at kommunerne vil modtage et 
større antal forespørgsler og indsigelser fra borgere, når de modtager 
den kommende deklaration og senere de nye ejendomsvurderinger. 
Selvom ansvaret for ejendomsvurderingen vil ligge hos Skatteministeriet, 
vil en del af beregningsgrundlaget hidrøre fra oplysninger i Plandata.dk, 
som kommunen har indberettet.

Det fremgår ikke hvilket ansvar kommunerne kan ifalde i tilfælde af 
fejlregistreringer og/eller manglende kontrol af data i tilfælde, hvor en 
grundejer får medhold i en klage. Dette forhold bør afklares hurtigst 
muligt. 

Kommunerne pålægges at besvare henvendelser fra ejendomsejere eller 
offentlige myndigheder vedr. registret senest efter 10 hverdage. Det er en 
meget kort tidsfrist, som potentielt indebærer et stort ressourcepres for 
kommunerne. 

Øvrige bemærkninger
Offentliggørelsen af kommunernes planforslag samt endelige planer 
styres fremover af det nye system. Der har i de første uger været visse 
udfordringer med driftssikkerheden af systemet, manglende oplysninger 
om høringsprocessen mv, hvilket igen har skabt problemer for 
kommunens egne sagsgange, politisk behandling mv. At kommunernes 
planprocesser fremover er afhængig af et statsligt IT–system skærper 
kravene til driftssikkerhed, systemfunktioner mv. 

De nye registreringskrav samt kontrol- og valideringsopgaver vurderes at 
indebære et ganske omfattende kommunalt ressourceforbrug. KL ser 
derfor frem til at modtage bekendtgørelsen i økonomisk høring.

Med venlig hilsen
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