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Indledning 

 

Denne vejledning har til formål at vejlede i konsolidering af anvendelsesbestemmelserne for 

kommuneplanrammerne i Plandata.dk. I forbindelse med den førstkommende 

kommuneplanrevision i 2020-2021 kompenseres kommunerne jf. aftale med KL af. 7. april 2020 

for en konsolidering af kommuneplanrammerne. 

For 65 % af kommuneplanrammerne er der sandsynlighed for, at de registrerede anvendelser i 

Plandata.dk er registreret anderledes end i den retlige PDF-fil, der udgør kommuneplanens 

rammedel. Dette gælder blandt andet de oplysninger, der i dag ligger ’udenfor’ datamodellen 

PlanDK2+ i fx fritekstfelter eller generelle rammebestemmelser. Alle disse skal i denne 

konsolideringsopgave være retvisende på den enkelte rammebestemmelse. Erhvervsstyrelsen har 

gennemført en registrering, som kommunerne blot skal kontrollere. For evt. generelle 

rammebestemmelser skal kommunerne overføre dem til den enkelte ramme. jf. datamodellen. 

For at læse mere om opgaven, se https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/konsolidering-af-

kommuneplanrammer. 

I det følgende vil det blive gennemgået hvorledes kommunerne kan går til opgaven med at 

konsolidere kommuneplanrammer i Plandata.dks indberetningsmodul: 

https://indberet.plandata.dk/ppram. 

I forbindelsen med konsolideringen af kommuneplanrammerne kan oversigten over 

anvendelseskategorierne med fordel benyttes til at vælge de rigtige specifikke anvendelser. 

Oversigten kan findes her: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/oversigt-over-anvendelseskoder. 

Ved aflysning af planer, vil vi fjerne de respektive paner fra listen. Der vil derfor kunne ligge flere 

versioner og det vil være vigtigt at vælge den nyeste version af Excel-filen.  

 

 

 

 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/konsolidering-af-kommuneplanrammer
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/konsolidering-af-kommuneplanrammer
https://indberet.plandata.dk/ppram
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/oversigt-over-anvendelseskoder
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1. Konsolidering af kommuneplanrammer  

Vejledningen er en ”step-by-step”-vejledning i, hvorledes kommuneplanrammerne kan screenes og 

dernæst evt. fejlrettes. Konsolideringsforløbet er fokuseret på registreringen af specifikke 

anvendelseskategorier. 

Vejledningen vil starte med at gennemgå, hvordan rammerne søges frem den i Excel-filen, der er 

tilgængelig på 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rammer_til_konsolidering_0.xlsx. I 

Excel-filen er de registrerede anvendelser angivet, og disse skal sammenholdes med den 

planbestemmelserne beskrevet i det gældende plandokument (PDF-fil). 

Under punkt ”2. Fejlretning i Plandata.dks indberetningsløsning” vil det blive gennemgået, hvordan 

ændringerne registreres i indberetningsløsningen. 

1.1 Fremsøgning af kommuneplanramme i Excel  

Opgaven indledes ved at åbne Excel-filen over samtlige kommuneplanrammer til konsolidering. For 

hver enkelt kommuneplanramme, som skal konsolideres, indeholder filen informationer som 

rammenummer, planid, plannavn, link til plandokument og alle de registrerede specifikke 

anvendelser.  

Excel-arket giver mulighed for at sortere og udvælge bestemte planer.  For at vælge 

kommuneplanrammerne for en bestemt kommune, skal der trykkes på       til højre for 

kolonnenavnet ”Kommune”, hvorefter det vil være muligt at vælge en enkelt kommune, som vist på 

figur 1 (     ).  A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/rammer_til_konsolidering_0.xlsx
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Figur 1: Illustration af hvordan der kan sorteres efter kommunenavn 

Resultatet af filtreringen vil være, at det nu kun er kommuneplanrammer, som skal konsolideres for 

den pågældende kommune, som vises i oversigten. Her vil det nu være muligt at gennemgå 

kommuneplanrammerne og kontrollere, om de specifikke anvendelser (anvendelse 1-10) stemmer 

overens med det, der står i plandokumentet. Vær opmærksom på, at generelle rammebestemmelser 

om anvendelse også bør være registreret retvisende på rammeniveau. Excel-filen indeholder andre 

vigtige oplysninger, som kan bruges til at konsolidere kommuneplanrammerne effektivt, som vist 

på figur 2. Kommuneplanrammens nummer (     ), Planid for ramme og kommuneplan (      ), 

kommuneplan/ kommuneplantillæg (      ) og Plannavn (      ) kan bruges til at søge planen frem i 

Plandata.dks indberetningsmodul, hvis der findes uoverensstemmelse mellem det der står i 

plandokumentet og de registrerede anvendelser (anvendelse 1-10). Feltet Plandokument (     ) 

indeholder et link til det pågældende plandokument. Alle kolonner kan filtreres på samme måde, 

som vist på figur 1.  

 

 

A 

A

 

D 

A

 
D 

E 

E 
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Figur 2: Oversigt over kommuneplanrammer, som skal konsolideres. 

For at oversætte de koder som står i felterne Anvendelse 1-10, kan man med fordel bruge oversigten 

over anvendelseskategorierne, som er beskrevet i indledningen til denne vejledning.  

Finder man i løbet af konsolideringen uoverensstemmelse mellem det, der er registreret i 

anvendelserne og det, der er beskrevet i plandokumentet, skal dette fejlrettes i Plandata.dk’s 

indberetningsmodul. I det følgende vil det blive gennemgået, hvordan man retter de registrerede 

oplysninger på kommuneplanrammernes anvendelsesbestemmelser.  

2. Fejlretning i Plandata.dks indberetningsløsning 

I det følgende vil det blive gennemgået, hvordan eventuelle ændringer i kommuneplanrammernes 

anvendelseskategorier registreres i indberetningsløsningen. 

2.1 Fremsøgning af kommuneplanramme  

Første step er at logge på indberetningsløsningen og i feltet ”plantype” skrive ”Kommuneplan ” 

(eller ”Kommuneplantillæg”), så vinduet i browseren ser tilsvarende ud, som figur 1 (A). Husk også 

at vælge den rigtige status for planen under ”Planstatus”. Herefter vælges den ønskede plan ved at 

trykke på ”Vis plan” (figur 1: B), som på billedet herunder:  

 

Figur 1: Illustration af hvordan man søger en plan frem   

A 
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Efter at have trykket på ”Vis plan”, vil man komme ind på en ny side, hvor der øverst står 

”Overblik (Stamdata)”. Dette betyder, at man har åbnet den ønskede plan. Næste skridt er at finde 

plandokumentet frem som skal bruges til konsolideringen af kommuneplanrammen. 

Plandokumentet kan let downloades som pdf-dokument som vist på figur 2 (     ).  

Når plandokumentet er downloadet lokalt på ens computer, kan man fortsætte i 

indberetningsløsningen ved at trykke ”Fejlret” nederst på siden. Ved at trykke ”Fejlret” vil man 

blive ført videre på en ny side, hvor det er muligt at redigere stamdata for en plan. Vinduet skal 

gerne se tilsvarende ud som figur 2 (      ): 

 

Figur 2: Illustration af hvor man kan tilgå ”Fejlret” til en kommuneplan i status ”vedtaget”. 

Efter at være kommet ind i Kommuneplanen, skal den specifikke ramme nu søges frem. Første 

skridt er at vælge fanen ”3. Rammer” som vist på figur 3 (     ). Den enkelte ramme kan nu søges 

frem ved at bruge søgefunktionen som vist på figur 3 (     ). Her kan både PlanID’et for den enkelte 

ramme og rammenummeret bruges til at søge rammen frem. Søgefunktionen søger efter et eksakt 

match, og derfor skal hele Planid’et eller rammenummeret skrives ind, før man kan søge. Når den 

rette ramme er fundet, skal der nu trykkes på ”Vis” som på figur 3 (     ). 

A 
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Figur 3: Illustration af hvordan den enkelte kommuneplanramme søges frem.  

2.2 Ramme data  

Efter at være kommet ind på rammens data ved at trykke ”Vis” som beskrevet i forrige afsnit, kan 

man nu kontrollere og redigere rammens stamdata. Her består opgaven i at kontrollere, om de 

specifikke anvendelseskategorier, som vis på figur 4 (A), stemmer overens med det, der er angivet i 

plandokumentet. I forbindelse med konsolideringen af rammens oplysninger kan det være nyttigt at 

bruge oversigten over anvendelseskategorierne for specifikke anvendelse, som kan findes på 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/oversigt-over-anvendelseskoder. 

De angivne anvendelser kan fjernes ved at trykke på (x) på den enkelte anvendelse. Nye 

anvendelser kan tilføjes ved at trykke i tekstfeltet, hvorefter det vil være muligt at vælge 

anvendelser fra en liste. Ved at indtaste på et navn eller kode er det også muligt at søge på en 

anvendelse fra listen. 

A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/oversigt-over-anvendelseskoder
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Figur 4: Illustration af kommuneplanramme data og specifikke anvendelseskategorier  

Efter at rammens specifikke anvendelseskategorier er konsolideret med det, der er angivet i 

plandokumentet, kan ændringerne gemmes ved at trykke på ”Gem”. Bemærk at ændringerne i 

rammens data gemmes, selvom der er elementer, som f.eks. andre rammer eller retningslinjer, som 

mangler data.  

Hvis der på kommuneplanens rammer og retningslinjer under status står ”Ikke valideret”, som vist 

på figur 3, kan der med fordel trykkes på ”Validér rammer”.  

Retningslinjer og rammer skal igennem et valideringstjek, hvor systemet undersøger om alle 

obligatoriske felter er udfyldt, samt om geometrierne er gyldige i forhold til systemregler. Læs mere 

om, hvad der gør, at en geometri er gyldig i Plandata.dk på Erhvervsstyrelsens Planinfo 

hjemmeside. Det er muligt at arbejde videre imens systemet tjekker gyldigheden, og det vil fremgå, 

når valideringen er fuldført.  

 

 

A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/gis-skabeloner
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/gis-skabeloner

