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Baggrund 

I 2017 og 2018 udvikles et nyt digitalt plandataregister. Formålet med plandatare-

gisteret er at tilvejebringe retvisende planoplysninger til Skatteministeriets nye 

ejendomsvurderingssystem. I 2017 gennemføres en grundlæggende digitalisering 

(førstegangsregistrering) af oplysninger fra alle kommuneplanrammer, lokalplaner 

samt gældende landzonetilladelser. Opgaven udføres af Erhvervsstyrelsen med bi-

stand fra eksterne leverandører i et midlertidigt it-system udviklet til formålet. Der 

er behov for kommunal medvirken til førstegangsregistreringen som nærmere be-

skrevet nedenfor.  

 

For at gennemføre registreringen er det nødvendigt, at kommunerne forpligtes til 

at afholde udgifter til medvirken i førstegangsregistreringen i forhold til den gene-

relle registreringsvejledning samt ved afklaring af svært forståelige plandata med 

henblik på at sikre en høj datakvalitet. Kommunerne vil blive kompenseret for ud-

gifterne herved.  

 

Når den grundlæggende digitalisering er gennemført, overføres data til det kom-

mende plandataregister, som idriftsættes senest 1. april 2018. De kommunale ud-

gifter i forbindelse med validering af oplysninger på jordstykkeniveau og overgang 

til og drift af plandataregisteret afhandles i en særskilt DUT sag, som forventes 

indledt i oktober 2017 med henblik på en varig DUT kompensation fra 2018 og 

frem. 

 

Kommende regulering vedrørende førstegangsregistrering 

Når den nye planlov træder i kraft, udstedes samtidigt en ny bekendtgørelse om 

plansystem.dk. Bekendtgørelsen vil indeholde en bestemmelse om pligt for kom-

munerne til at indsende gældende landzonetilladelser til Erhvervsstyrelsen. Endvi-

dere vil der være medtaget en bestemmelse om kommunalbestyrelsernes pligt til at 

afklare tvivlsspørgsmål vedrørende oplysninger i planerne m.m., som opstår i for-

bindelse med førstegangsregistreringen. Der skal etableres et samarbejde om dette 

på grundlag af en aftale herom mellem parterne. 

 

Gennemførelsen af førstegangsregistreringen 

Førstegangsregistreringen gennemføres af et antal registranter, som ansættes af 

Erhvervsstyrelsen. Førstegangsregistreringen undergives en løbende faglig kvali-

tetskontrol af COWI, som Erhvervsstyrelsen benytter som rådgiver. Der udarbej-

des en registreringsvejledning til førstegangsregistreringen til styrelsens registran-

ter og kommunerne, som skal sikre ensartet registrering til førstegangsregistrerin-

gen på tværs af kommunerne. 
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Princippet er, at det registreres, hvad der står i planen. Hvis det ikke er muligt, re-

gistreres der en fejlkode. Hvis der i forbindelse med registreringen iagttages fejl i 

planen, noteres dette i en note til registreringen, så oplysningen om fejlen kan vi-

deregives til kommunen og Skatteministeriet. Det er afgørende for kvaliteten af 

data, at registreringen er standardiseret og entydig, så alle planer registreres på 

samme måde af samtlige registratorer, og at registreringen er sporbar, så det er 

muligt at gå tilbage og rette eventuelle systematiske fejl eller at justere vejledningen 

undervejs, hvis der er behov for det. 

 

Kommunernes egne formuleringer om anvendelse registreres i førstegangsregistre-

ringen. Erhvervsstyrelsen nedsætter et udvalg, der beslutter, hvordan hver enkelt 

formulering henføres til de anvendelseskategorier, der vælges i PlansystemDK. 

PlansystemDK er det nuværende plansystem, der indeholder planer efter planlo-

ven og standardiserer plandata, og som videreføres sammen med det nye planda-

taregister. Det vil gøre registreringen entydig, gennemsigtig og sporbar, og det vil 

gøre det muligt at ændre kategorierne efterfølgende. Dette har tidligere været 

drøftet med KL, som også har bakket op om denne løsning. 

 

Et sådant udvalg med deltagelse af KL, Skatteministeriet og Erhvervsstyrelsen 

skal også behandle forslag til videreudvikling af registreringsvejledning og under-

støttelse af registreringen i takt med de erfaringer, der gøres undervejs i første-

gangsregistreringen. Udvalget betjenes af COWI. 

 

Der indgås en bilateral aftale mellem Erhvervsstyrelsen og KL/kommunerne om 

det kommende udvalgsarbejde og om kompensation herfor. De kommunale ud-

gifter på anslået 0,1 mio. kr. ved deltagelse i udvalgsarbejdet er derfor ikke omfat-

tet af nærværende skøn over DUT-kompensation for deltagelse i førstegangsregi-

streringen. 

 

Kommunaløkonomiske konsekvenser 

Det estimeres, at de kommunale udgifter ved deltagelse i førstegangsregistreringen 
vil beløbe sig til i alt 3,9 mio. kr. for alle kommuner i 2017, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1.  Samlede kommunaløkonomiske konsekvenser  

Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 

Kommunaløkonomiske konsekvenser i alt 3,9 0,0 0,0 0,0 

 

Beregningsmæssige forudsætninger 

Estimatet af de kommunale udgifter er baseret på, at de kommunale aktiviteter i 
forbindelse med førstegangsregistreringen forventes at bestå i:  
 
1) Fremfindelse og fremsendelse af gældende landzonetilladelser til Erhvervssty-
relsen samt løbende registrering og fremsendelse af nye landzonetilladelser frem til 
udgangen af 2017. 
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2) Drøftelse af generelle forhold vedrørende førstegangsregistreringen og sparring 
om konkrete spørgsmål vedrørende forståelse af lokalplaners og kommuneplan-
rammers indhold med Erhvervsstyrelsen 
 
3) Samarbejde om registreringsvejledning mv.  
 
Endvidere er estimeringen af ressourceforbruget ved de enkelte aktiviteter baseret 
på erfaringer fra et pilotprojekt vedrørende førstegangsregistrering af plandata, 
som Erhvervsstyrelsen med bistand fra COWI har gennemført i foråret 2017 i 
samarbejde med Køge Kommune. Ved omregningen af ressourceforbrug til ud-
gifter er et kommunalt årsværk takseret til 1.418 effektive timer og 700.000 kr. 
inkl. overhead.  
 
Ad. Ressourceforbrug til fremfindelse og fremsendelse af gældende landzonetilladelser og løbende 
registrering af nye landzonetilladelser 
 
På baggrund af pilotprojektet i Køge Kommune vurderes det, at der i gennemsnit 
vil være 160 gældende landzonetilladelser pr. kommune, og at det i gennemsnit vil 
tage den enkelte kommune 34 timer at fremfinde og 2 time at fremsende landzo-
netilladelserne til Erhvervsstyrelsen.  Det vurderes endvidere på baggrund af pilot-
projektet i Køge Kommune, at der bør tillægges 11 timer pr. kommune til at regi-
strere og 2 time pr. kommune til at fremsende de landzonetilladelser, der gives i 
perioden fra fremsendelse af gældende landzonetilladelser til afslutningen af før-
stegangsregistreringen.  
 
I dette skøn er der taget højde for, en række hovedstadskommuner må forventes 
at have få eller ingen landzonetilladelser.  
 
Det samlede timeforbrug estimeres herved at ville ligge på 49 timer pr. kommune, 
hvilket afrundet svarer til i alt 4.900 timer svarende til en samlet udgift på 2,4 mio. 
kr. for alle kommuner. 
 
Ad. Ressourceforbrug til drøftelse af generelle forhold vedrørende førstegangsregistreringen og spar-
ring om konkrete spørgsmål til forståelse af lokalplaners og kommuneplanrammers indhold 
 
På baggrund af pilotprojektet i Køge Kommune vurderes det, at der ved gennem-
snitligt 5 pct. af lokalplanerne, svarende til i alt 1.665 planer for alle kommuner, vil 
være behov for sparring med kommunen om forståelse af planindholdet, og at 
denne sparring vil tage gennemsnitligt 1,5 time for hver plan svarende til i alt 
2.500 timer for alle kommuner eller 25 timer pr. kommune. I dette skøn er der ta-
get højde for, at sparringen vil vedrøre konkrete spørgsmål fra Erhvervsstyrelsen 
om forståelse af specifikke forhold i den enkelte lokalplan.  
 
Det vurderes endvidere på baggrund af pilotprojektet i Køge Kommune, at det 
kan være nødvendigt at kontakte kommunerne om forståelse af systematikken i 
deres kommuneplanrammer, og at dette kan tage op til 2 timer pr. kommune sva-
rende til maksimalt 200 timer for alle kommuner. 
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Endelig vurderes det på baggrund af pilotprojektet i Køge Kommune, at det kan 
være nødvendigt at drøfte generelle forhold omkring førstegangsregistreringen 
med kommunerne, og dette kan tage op til 3 timer pr. kommune svarende til mak-
simalt 300 timer for alle kommuner. 
 
Det samlede timeforbrug estimeres herved at ville ligge på 30 timer pr. kommune, 
hvilket afrundet svarer til i alt 3.000 timer svarende til en samlet udgift på 1,5 mio. 
kr. for alle kommuner. 


