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NOTAT

KL høringssvar til bekendtgørelse vedr. 
førstegangsregistrering af planer og tilladelser efter 
planloven

KL kvitterer for modtagelse af udkast til bekendtgørelse om 
førstegangsregistrering af oplysninger om anvendelses- og 
udnyttelsesmuligheder i planer og landzonetilladelser.

Bekendtgørelsen er en udmøntning af den reviderede planlov, hvori det bl.a. 
fremgår at der skal ske en digitalisering af gældende plandata.

Bekendtgørelsen er samtidig det foreløbige resultat af Erhvervsstyrelsens og
Skatteministeriets arbejde med at finde en model for digitalisering af planer 
og tilladelser efter planloven. KL's sekretariat har løbende fulgt dette 
arbejde.

Der tages forbehold for efterfølgende politisk behandling af høringssvaret.

Generelle bemærkninger
KL anser den fremsendte bekendtgørelse som en hensigtsmæssig og 
ressourceeffektiv udmøntning af bestemmelserne i planloven vedr. 
digitalisering af gældende planer til brug for SKAT’s nye 
ejendomsvurderingssystem.

KL anser det for særligt positivt, at der er valgt en model hvor 
førstegangsregistrering varetages af staten, idet dette netop både sikrer en 
mere ensartet og omkostningseffektiv registrering.

Generelt fremstår bekendtgørelsen klar og med tydelig angivelse af for 
hvilken periode (fra 1. september 2014) der skal indsendes 
landzonetilladelser. 

KL ser frem til, at ministeriet snarest muligt udmelder hvor og hvordan 
landzonetilladelserne indsendes.

Specifikke bemærkninger
Af bekendtgørelsen fremgår det af §2, stk. 2 at kommunalbestyrelsen skal 
aflevere tilladelser efter lovens § 35, stk. 1, som meddeles i perioden 1. 
september 2017 til 31. december 2017 senest 14 dage efter at tilladelsen er 
meddelt.

KL skal gøre opmærksom på, at landzonetilladelser kan påklages efter de er 
meddelt, hvilket der bør tages højde for i Erhvervsstyrelsens behandling af 
tilladelserne. 

Med venlig hilsen
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