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Revisionshistorik 
 
Her vil ændringer i dokumentets forskellige versioner fremgå. 
 
Visionsnummereringen følger følgende regler: 

A) Mindre rettelser af fejl og mangler, herunder stavefejl og mindre tilføjelser af forklarende tekst. 
a. Rettelserne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning. 
b. Foretages løbende. 
c. Kommunikeres via www.plansystem.dk 
d. Udgivelseskode 0.0.1 

B) Større uddybende og præciserende tilføjelser og rettelser. 
a. Ændringerne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning. 
b. Foretages efter behov. 
c. Kommunikeres via www.plansystem.dk 
d. Udgivelseskode 0.1.0 

C) Ændringer og / eller tilføjelser af registreringsbehov, begreber og navngivning.  
a. Rettelserne har betydning for registreringsbehov, begrebsnavngivning mm. Ændringerne be-

rører derfor Plansystemets database-setup og Plansystemets snitflader. 
b. Foretages kun efter aftale mellem KL og BLST. Ændringer vil blive varslet. 
c. Kommunikeres via www.plansystem.dk 
d. Udgivelseskode 1.0.0 

 
 
Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer 
1.0.0 10. maj 2009 1. version, udkast 
1.0.0 22. juni 2009 1. version, endelig 
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2 Indledning 
 
I forbindelse med kommunalreformen og den tilknyttede revision af planloven har kommunerne overtaget 
ansvaret for planlægningen af det åbne land. I planlovens § 11a er der indarbejdet en liste – eller et katalog 
– over de retningslinjer, som i de kommende generationer af kommuneplaner skal afløse bestemmelserne i 
regionplanerne1. 
 
For at sikre et fælles overblik over arealplanlægningen i Danmark, er det aftalt, at de kommende kommune-
planer skal indberettes i PlansystemDK. I praksis vil det betyde, at de kommuneplantemaer, som er knyttet til 
planlovens § 11a, skal indberettes sammen med den nye kommuneplan. 
 
En forudsætning for, at de nye kommuneplantemaer kan indberettes i PlansystemDK – og i det hele taget 
bidrage til fremtidens digitale forvaltning – er, at de er standardiserede. Det vil sige, at der er lavet datamo-
deller for de enkelte kommuneplantemaer, hvor registreringsbehov, begreber og sammenhænge er klart 
defineret. Resultatet af standardiseringen består af såkaldte OIOXML-skemaer, som er godkendte i Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. OIOXML er et udvekslingsformat, der gør, at data kan udveksles 
og indgå i forskellige IT-systemer mm. 
 
Den enkelte sagsbehandler eller planlægger behøver dog ikke at bekymre sig om tekniske udtryk så som 
OIOXML. Det vigtige er, at det er klart defineret, hvad der er behov for at registrere, og hvordan dette skal 
foregå. 
 
Når dette notat omtaler en datamodel for kommuneplantemaerne menes derfor udelukkende registrerings-
behov og begrebsdefinitioner og ikke en detaljeret beskrivelse af den samlede datamodel for kommuneplan-
temaerne og de tekniske spidsfindigheder forbundet med standardiseringen2. 
 
Datamodellen er udarbejdet i et samarbejde mellem BLST, KL og udvalgte kommuner. Endvidere er en ræk-
ke vigtige interessenter blevet hørt i processen. Der er gennemført en offentlig høring i april og maj 2008, 
hvor det har været muligt at kommentere modellen. For nogle af kommuneplantemaerne er der efterfølgende 
gennemført separate workshops, hvor modellen er blevet gennemarbejdet.. 
 
KL og BLST har aftalt at anbefale kommunerne at indrette deres kommuneplantemaer efter datamodellen, 
samt at arbejde mod at gøre indberetningen af kommuneplantemaerne i PlansystemDK obligatorisk efter 
kommunevalget i november 2009. 
 
Datamodelarbejdet er koordineret med tilsvarende modelarbejde i Danmarks Miljøportal. Samarbejdet med 
Miljøportalen sigter mod i fællesskab at udarbejde en skabelon for standardisering af arealrelaterede miljø-
data. Konkret betyder det, at en række generelle registreringer er de samme uanset hvilket tema, der arbej-
des med. Det drejer sig fx om registrering af ansvarlig myndighed, en række datoer m.v., som på denne 
måde registreres ens, hvad enten data gemmes i Miljøportalen eller i Plansystemet. 
 
Udover sådanne generelle registreringer indeholder datamodellen specifikke – men stadig obligatoriske – 
registreringer for de enkelte kommuneplantemaer. 
 
Notatet er derfor bygget op således, at de generelle registreringsbehov – som altså er obligatoriske og ens 
for alle kommuneplantemaerne - beskrives først. Derefter beskrives de specifikke registreringsbehov for de 
enkelte kommuneplantemaer – sorteret efter nummereringen i planlovens § 11a. 
 
Det skal understreges, at det er tilstræbt at gøre datamodellen så dynamisk som muligt. Det vil sige, at 
kommunerne (eller andre) i egen database kan registrere flere oplysninger end modellen kræver og via mo-
dellens unikke ”nøgler” (forskellig entydig nummerering af temaer og objekter) få disse oplysninger til at spille 
sammen med oplysningerne, der er indberettet til Plansystemet. 
 
 
 
                                                      
1 Amternes regionplanretningslinjer er i forbindelse med kommunalreformen blevet tillagt retsvirkninger som et lands-
plandirektiv. Dette vil være gældende, indtil der via de nye generationer af kommuneplaner er vedtaget nye retningslin-
jer. 
2 En uddybende teknisk beskrivelse af standardiseringen af plandata findes i notatet ”OIOXML i 7 trin”, BLST 2007. 
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Endvidere er det tilstræbt kun at medtage de registreringer, som er nødvendige for at opfylde fælles, gene-
relle behov. Det betyder for det første, at helt specifikke oplysninger vedrørende de enkelte temaer, som kun 
er relevant for en enkelt institution, ikke medtages. For det andet er det kun de overordnede temaer, som 
reguleres i planloven, der er standardiserede, og som skal indberettes til PlansystemDK. 
 
Ud over disse temaer kan en kommuneplan bestå af en række andre detaljerede og for kommunen specifik-
ke temaer, som ikke nødvendigvis kan sammenstilles med temaer i andre kommuner. Der kan både være 
tale om detaljeringer af de overordnede temaer eller helt andre temaer, som den enkelte kommune har valgt 
at indarbejde i kommuneplanen3. 
 
Datamodellen for kommuneplantemaerne har arbejdstitlen ”PlanDK3”. Modellen supplerer datamodellen 
”PlanDK2”, som omfatter lokalplaner, kommuneplaner, kommuneplanstrategier, -rammer, -tillæg og zonekort 
m.fl.. Se www.plansystem.dk . 
 
Ud over § 11a er det fundet hensigtsmæssigt at standardisere visse temaer defineret i planloven, som er 
afgørende forudsætninger for realisering af kommuneplanretningslinjerne under § 11a. Det drejer sig om 
planlovens § 3 vedrørende de såkaldte Landsplandirektiver samt § 5a, stk. 3 vedrørende Kystnærhedszo-
nen. 
 
Datamodellen PlanDK3 vil blive indarbejdet i PlansystemDK’s kernesystem og vil således være en fast stan-
dard de kommende år. På denne måde vil der være mulighed og sikkerhed for at ”tale” med plansystemet 
via systemets åbne snitflader. Datamodellen vil løbende blive vurderet og nødvendige ændringer blive gen-
nemført, når behovet er til stede. Ændringer vil dog kræve aftaler mellem kommunerne og staten, og fremti-
dige revisioner af PlanDK3 og PlansystemDK vil blive varslet i forvejen.

                                                      
3 I forbindelse med KL’s projekt ”Vis planer”, arbejdes der for at andre temaer med relation til kommuneplanlægningen 
som har generel interesse blandt kommunerne også standardiseres og indarbejdes i PlansystemDK. 
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3 Generelle registreringer 
Tabel 1 viser den generelle datamodel for kommuneplantemaerne. Teknisk taler man om hvilke ”attributter”, 
som er knyttet til det enkelte tema. 
 
Det er definitionen af disse generelle attributter, som er koordineret med DMP. Der vil blive udarbejdet en 
fælles registreringsvejledning for de generelle attributter. 
 
Udover attributterne består et kommuneplantema af den geografiske registrering (digitalisering foretaget i et 
GIS-program). Som det også vil fremgå af registreringsvejledningen er der valgt ét landsdækkende koordi-
natsystem for de geografiske digitaliseringer (UTM zone 32, Euref89). Digitaliseringerne af de geografiske 
objekter i de enkelte temaer er beskrevet i feltet ”shape” i tabellen. 
 
Endvidere er kun medtaget oplysninger, som ikke kan hentes ad anden vej. Fx kan en del oplysninger gene-
reres i databasen eller i GIS-system på baggrund af allerede tilgængelige oplysninger. Således vil de enkelte 
objekters arealer og omkreds altid kunne udregnes ved simpel GIS-analyse. 
 
Tabel 1 viser de generelle attributter. Felterne, der er markeret med rød skrift, udfyldes automatisk af Plan-
systemDK. Det drejer sig blandt andet om oplysninger som sikrer historikken, således at det til enhver tid er 
muligt at oplyse, hvad der var gældende på et bestemt tidspunkt. Alle disse røde felter skal kommunerne 
således ikke udfylde. 



 
Tabel 1, Generelle registreringer. Felterne svare til den nye datamodel hos Danmarks Miljøportal.4

(De felter som automatisk generes af PlansystemDK er markeret med rød skrift). 
 

Feltnavn Formål Datatype Værdiområde Obligatorisk / 
frit Eksempel 

Tema_kode Kode for temanavn 4 cifret heltal 1000-9999 O 1234 
Tema_navn Temanavn Tekststreng 0-128 tegn O Beskyttede naturtyper 

Objekt_id Unik ID for objektet. 
Entydig databasenøgle. 9-cifret heltal 100000000-999999999 O 123456789 

UUID Unik databasenøgle over tid 128 bit 16 bytes O {E6AB20EA-67E4-4C11-A051-
B50A084788A3} 

Systid_fra Start systemtid ISO dato/tid 
2006-12-31T23:59:00.000+01:00 
– 
2999-12-31T23:59:00.000+01:00 

O 2006-12-31T23:59:00.000+01:00 

Systid_til Slut systemtid ISO dato/tid 

2006-12-31T23:59:00.000+01:00 
– 
2999-12-31T23:59:00.000+01:00 
(NULL = stadig gældende) 
(Udfyldt = historisk) 

O 2006-12-31T23:59:00.000+01:00 

Oprettet Systemtid for objektets oprettelse ISO dato/tid 
2006-12-31T23:59:00.000+01:00 
– 
2999-12-31T23:59:00.000+01:00 

O 2006-12-31T23:59:00.000+01:00 

Oprindkode Kode for oprindelse for objekt 1 cifret heltal 0-6 O 4 
Oprindelse Oprindelse for objekt Tekststreng 0-30 O ? 
Statuskode Kode for gældende status 1 cifret heltal 1-3 O 1 
Status Gældende status Tekststreng 0-30 O Vedtaget 
CVR_kode CVR-kode på ansvarlig myndighed 8 cifret heltal 10000000-99999999 O 11916910 
CVR_navn CVR-navn på ansvarlig myndighed Tekststreng 0-128 tegn O Skov- og naturstyrelsen 
Bruger_id Brugernavn ved opdatering Tekststreng 0-128 tegn O Viborg1752 
Link URL-link Tekststreng 0-1024 F http://www.link.dk/123 

Shape Geometrisk beskrivelse af objekt Shape (2D) Punkt, linje, 
flade 

X: -370.000,000-1.777.483,999 
Y: 5.200.000,000-7.347.483,999 O 

For et punkt: 
543.210,999 
6.123.456,111 

Felter markeret med blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter. 
 
Forklaring til felter i generel datamodel 
                                                      
4 DMP arbejder dog med enkelte felter mere. Det drejer sig om  felterne ”Offentligkode” og ”Offentlig”, som skal angive hvorvidt data er til rådighed for alle eller kun for producen-
ten. I PlansystemDK er alle planer som følge af lovreglerne offentlige - undtagen planer med status ”kladde”. Derfor er felterne ikke nødvendige. 
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Feltnavn Forklaring Bemærkning 
Tema_kode Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Se afsnit 3.1 Kodelister side 12. 
Tema_navn Feltet benyttes til at identificere datasættet via et temanavn. Do. 
Objekt_id Entydigt ID for et objekt i et tema. Hvis objekter er opdaterede har de historiske objekter samme Objekt_id som det gæl-

dende, men forskellige UUID’er (alle har forskellige UUID’er, se neden for). Objekt_id’en anvendes som generel 
reference til et objekt i et tema. 
Bemærk at Objekt_id ikke er unik på tværs af temaer. Et generelt unikt ID for objektet fås ved at sammensætte ”Te-
ma_kode” med ”Objekt_id”. 

Skal ikke indberettes. 
Genereres automatisk af systemet. 

UUID Instansobjekt ID. Unikt objekt ID for den pågældende version af objektet på tværs af datasæt og over tid. 
Mens et objekt bevarer samme Objekt_id fra fødsel til død, vil UUID ændres ved enhver opdatering af objektet. 

Skal ikke indberettes. 
Genereres automatisk af systemet. 

Systid_fra Dato og tidspunkt for start af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved oprettelse af nye objekter, 
eller ved ændringer, hvor der samtidig oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved indlægning 
i databasen. 
Systemgyldighed må ikke forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed – se felterne neden for angående datoer for 
offentlighedperiode. 

Skal ikke indberettes. 
Genereres automatisk af systemet. 

Systid_til Dato og tidspunkt for slut af objektets systemmæssige gyldighed. Sættes af systemet ved sletning af objekter, eller ved 
ændringer, hvor der oprettes et historisk objekt. Dato og tidspunkt generes af systemet ved sletning eller ændring i data-
basen. 
Systemgyldighed, må ikke skal forveksles med forvaltningsmæssig gyldighed – se felterne neden for angående datoer for 
offentlighedperiode. 

Skal ikke indberettes. 
Genereres automatisk af systemet. 

Oprettet Dato og tidspunkt for objektets systemmæssige oprettelse. Svarer til første Systid_fra registreret på et Objekt_id, hvorved 
oprettelsestidspunktet altid fremgår, uanset hvor mange ændringer et objekt har gennemgået. Dato og tidspunkt generes 
af systemet ved indlægning i databasen. 

Skal ikke indberettes. 
Genereres automatisk af systemet. 

Oprindkode Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag – geografisk reference) via en kode. Det er her muligt at 
registrere hvilken reference, der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx matrikelkort, 4-cm kort eller anden. 
Herved fås en angivelse af temaets geografiske nøjagtighed. 

Se afsnit 3.1 Kodelister side 12.  

Oprindelse Feltet benyttes til at angive en oprindelse (registreringsgrundlag) for objektet. Se oven for. Do. 
Statuskode Feltet benyttes til at angive en status via en kode. Se afsnit 3.1 Kodelister side 12. 
Status Feltet benyttes til at angive en status for objektet. Do. 
CVR_kode Feltet benyttes til at angive CVR-koden for objektets ansvarlige myndighed. Se afsnit 3.1 Kodelister side 12. 
CVR_navn Feltet benyttes til at angive navnet på objektets ansvarlige myndighed. Do. 
Bruger_id Brugeridentifikation fra Plansystemets Administrationssystem. Registreres automatisk ved oprettelse eller opdatering af 

objekter. Er der tale om brugeridentifikation af den medarbejder, der via systemets administrations- og brugerstyringssy-
stem har fået tildelt rettigheder til at redigere i data, brugeren automatisk. 

Skal ikke indberettes. 
Genereres automatisk af systemet. 

Link URL-adresse, der kan anvendes til opslag på objektniveau. Link til planen, fx kommunens hjemmeside. 
Shape Geometrisk registrering af objekt – styres af database 

Koordinatpræcision defineret til 0,001 (millimeter) 
Et tema kan kun indeholde en geometritype (flade/linje/punkt) 

Planens geografi – se registreringsvejled-
ning. 

Felter markeret med en blåt kan evt. erstattes af opslagstabeller, idet de indeholder oversættelser af koder i andre felter. 
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Ud over disse generelle registreringer (tabel 1) er der specielt for kommuneplantemaerne en række registreringer, som er ens for alle temaer: 
 
Tabel 2, Registreringer som er ens for alle kommuneplantemaer 

Feltnavn Formål Datatype Værdiområde Obligatorisk / 
frit Eksempel 

Lovgivning Angivelse af lovparagraf som stiller krav 
om registrering Tekststreng 0-128 O Planloven § 11a, pkt. 1 

Komplan_id Angivelse af PlanID for overordnet kom-
muneplan 

9-cifret heltal 100000000-999999999 O (afhængig af 
om temaet er 
knyttet til en 
kommuneplan 
eller kommunetil-
læg) 

123456789 

KomTil_id Angivelse af PlanID for overordnet kom-
muneplantillæg 

9-cifret heltal 100000000-999999999 O (afhængig af 
om temaet er 
knyttet til en 
kommuneplan 
eller kommunetil-
læg) 

123456790 

Plangrund 
 

Angivelse af plangrundlag, kommuneplan 
eller tillæg til kommuneplan. Tekststreng 0-128 O Kommuneplan for Århus Kommune 2009 til 2021 

DatoForl Dato for planforslagets vedtagelse 8- cifret heltal 00000000-99999999 O (afhængig af 
status) 

20080110  

DatoStart Dato for start af offentlighedsperiode 8- cifret heltal 00000000-99999999 O (afhængig af 
status) 

20080110 

DatoSlut Dato for afslutning af offentlighedsperiode 8- cifret heltal 00000000-99999999 O (afhængig af 
status) 

20080413 

DatoVedt Dato for den endelige plans vedtagelse 8- cifret heltal 00000000-99999999 O (afhængig af 
status) 

20080601 

Datoikraft Dato for planens ikrafttrædelse 8- cifret heltal 00000000-99999999 O (afhængig af 
status) 

20080601 

DatoAflyst Dato for planens aflysning 8- cifret heltal 00000000-99999999 O (afhængig af 
status) 

20130701 
 

Bem Bemærkning  / Valgfri tekst Tekststreng 0-255 F Fri tekst 
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Forklaring til felter som er ens for alle kommuneplantemaer (tabel 2) 
Feltnavn Forklaring Bemærkning 
Lovgivning Feltet benyttes til at identificere datasættet via en kode. Se afsnit 3.1 Kodelister side 12. 
Komplan_id PlanID for overordnet kommuneplan  
KomTil_id PlanID for overordnet kommuneplantillæg  
Plangrund 
 

Navn på overordnet plan, dvs. ”PlanNavn” for kommuneplan eller kommuneplantillæg.  Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg.   

DatoForl Dato for byrådets vedtagelse af planen. Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg. 

DatoStart Dato for starten af offentlighedsperioden. Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg. 

DatoSlut Dato for afslutningen af offentlighedsperioden. Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg. 

DatoVedt Dato for byrådets vedtagelse af planen. Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg. 

Datoikraft Dato for planens ikraftagelse. Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg. 

DatoAflyst Dato for byrådets beslutning om planens aflysning. Udfyldes automatisk på baggrund af 
oplysninger hentet fra overordnet 
kommuneplan eller kommuneplantil-
læg. 

Bem Bemærkning  / Valgfri tekst  
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Det skal understreges, at også kommuneplantemaerne – ligesom alle andre miljødata – er omfattet af de krav som INSPIRE stiller til registrering af metadata. Disse metadata skal af 
den dataansvarlige vedligeholdes i en centraldatabase (formentlig www.geodatainfo.dk ). Blandt de af INSPIRE fastsatte metadata figurerer oplysninger om geografisk reference, fx: 
 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ Frit Bemærkning 

GeometriType 
 

”Flade”, ”Linje” eller ”Punkt”. (Benyttes 
til automatisk at vælge GML- strege). 

Flade O Flere geometrityper tillades ikke i sam-
me tema. 

Reference 1 
 

Geografisk reference. FOT O Det primære grundkort der skal benyttes 
ved digitaliseringen. Er beskrevet nøjere 
i registreringsvejledningen 

Disse oplysninger er fælles for alle objekter i det enkelte tema og skal derfor indberettes som metadata i den fælles metadatabase (formentlig www.geodatainfo.dk) og ikke medtages 
ved indberetning til PlansystemDK. 
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3.1 Kodelister 
Værdier i Tema_kode fra 1000 til 1999 er forbeholdt Plansystemet 
Værdier i Tema_kode fra 2000 til 2999 er forbeholdt Danmarks Arealinformation 
 
Koderne 1000 til 1100 er reserveret til en fremtidig omlægning af PlanDK2. PlanDK3 starter således med 1101. 
 
3.1.1 Temakoder 
Tema-
kode 

Tematekst Planloven 

1101 Byzone og sommerhusområder Planloven: § 11a, 1 
1102 Byformål Planloven: § 11a, 2 
1103 Detailhandelsstruktur Planloven: § 11a, 3 
1104 Eksisterende Trafikanlæg Planloven: § 11a, 4 
1105 Planlagte Trafikanlæg Planloven: § 11a, 4 
1106 Tekniske anlæg Planloven: § 11a, 5 
1107 Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav Planloven: § 11a, 6 
1108 Anlæg omfattet VVM- og SMV-pligt Planloven: § 11a, 7 
1109 Støjbelastede arealer Planloven: § 11a, 8 
1110 Fritidsformål Planloven: § 11a, 9 
1111 Særlig værdifulde landbrugsområder Planloven: § 11a, 10 
1112 Skovrejsningsområder Planloven: § 11a, 11 
1113 Lavbundsarealer Planloven: § 11a, 12 
1114 Naturbeskyttelsesområder  Planloven: § 11a, 13 
1115 Økologiske forbindelser Planloven: § 11a, 13 
1116 Kulturhistoriske bevaringsværdier Planloven: § 11a, 14 
1117 Værdifulde kulturmiljøer Planloven: § 11a, 14 
1118 Bevaringsværdige landskaber Planloven: § 11a, 15 
1119 Geologiske bevaringsværdiger Planloven: § 11a, 16 
1120 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande Planloven: § 11a 
1121 Arealanvendelse i kystnærhedszone Planloven: § 11a, 18 
1122-39 Hovedstadsområdet Planloven: § 11a, 19 
1140 Landsplandirektiver Planloven: § 3 
1141 Kystnærhedszonen Planloven: § 5a, stk. 3 
Tema med koder 1102, 1108, 1110 og 1121 er, som det fremgår senere, ikke i dag omfattet af krav om indberetning til PlansystemDK. 
De er dog nævnt i planlovens § 11a. De nævnte kodenumre er derfor reserveret til disse formål.  
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3.1.2 Oprindelseskoder  
Oprindel
seskode 

Reference type Bemærkning 

0 Ikke udfyldt  
1 Ortofoto Der skelnes ikke mellem forskellige producenter og forskellige årgange. 
2 Matrikelkort Matrikelkort fra KMS (København og Frederiksberg). Det forudsættes, at der 

benyttes opdaterede matrikelkort for datoen for planens indberetning 
3 Opmåling Kan være med GPS, andet instrument el. lign. Det er ikke et udtryk for præcisi-

on, men at det er udført i marken. 
4 FOT / Tekniske kort FOT, DTK, Danmarks Topografisk kortværk eller andre raster kort samt 

kommunernes tekniske kort eller andre vektorkort. Indtil FOT er landsdækkende 
benyttes kort10 (jf. overgangsregler for FOT) 

5 Modelberegning GIS analyser eller modellering 
6 Tegning  
 
 
3.1.3 Statuskode 
Status-
kode 

Statustekst 

1 Kladde 
2 Forslag 
3 Vedtaget 
4 Aflyst 
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3.1.4 Ansvarlig myndighed 
(CVR_kode/CVR_navn) 

 
 

 

CVR_kode CVR_navn 
66137112  Albertslund kommune 
60183112  Allerød kommune 
29189692  Assens kommune 
58271713  Ballerup kommune 
29189765  Billund kommune 
26696348  Bornholms Regionskommune 
65113015  Brøndby kommune 
29189501  Brønderslev kommune 
30811054  By- og Landskabsstyrelsen 
10859387  Danmarks Miljøundersøgelser 
55145016  De Nationale Geologiske Un-

dersøgel-ser for Danmark og 
Grønland 

57607556  Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet 

12881517  Dragør kommune 
29188386  Egedal kommune 
29189803  Esbjerg kommune 
31210917  Fanø kommune 
29189714  Favrskov kommune 
29188475  Faxe kommune 
29188335  Fredensborg kommune 
69116418  Fredericia kommune 
11259979  Frederiksberg kommune 
29189498  Frederikshavn kommune 
29189129  Frederikssund kommune 
29188327  Furesø kommune 
20814616  FødevareErhverv 
29188645  Faaborg-Midtfyn kommune 
19438414  Gentofte kommune 
62761113  Gladsaxe kommune 
65120119  Glostrup kommune 
44023911  Greve kommune 
29188440  Gribskov kommune 
29188599  Guldborgsund Kommune 
29189757  Haderslev kommune 
29188416  Halsnæs kommune 
29189587  Hedensted Kommune 
64502018  Helsingør kommune 
63640719  Herlev kommune 
29189919  Herning kommune 
29189366  Hillerød kommune 

29189382  Hjørring kommune 
29189447  Holbæk kommune 
29189927  Holstebro kommune 
29189889  Horsens kommune 
55606617  Hvidovre kommune 
19501817  Høje-Taastrup kommune 
70960516  Hørsholm kommune 
29189617  Ikast-Brande kommune 
11931316  Ishøj kommune 
29189439  Jammerbugt kommune 
29189595  Kalundborg kommune 
29189706  Kerteminde kommune 
29189897  Kolding kommune 
62965916  Kort- og Matrikelstyrelsen 
26489865  Kulturarvsstyrelsen 
64942212  Københavns kommune 
29189374  Køge kommune 
29188955  Langeland kommune 
29188548  Lejre kommune 
29189935  Lemvig kommune 
29188572  Lolland kommune 
11715311  Lyngby-Taarbæk kommune 
45973328  Læsø kommune 
29189455  Mariagerfjord kommune 
29189684  Middelfart kommune 
25798376  Miljøstyrelsen 
41333014  Morsø kommune 
29189986  Norddjurs kommune 
29188947  Nordfyns Kommune 
29189722  Nyborg kommune 
29189625  Næstved kommune 
32264328  Odder kommune 
35209115  Odense kommune 
29188459  Odsherred kommune 
29189668  Randers Kommune 
29189463  Rebild Kommune 
29190623  Region Hovedstaden 
29190925  Region Midtjylland 
29190941  Region Nordjylland 
29190658  Region Sjælland 
29190909  Region Syddanmark 
29189609  Ringkøbing-Skjern kommune 
18957981  Ringsted kommune 

29189404  Roskilde kommune 
29188378  Rudersdal kommune 
65307316  Rødovre kommune 
23795515  Samsø kommune 
29189641  Silkeborg Kommune 
29189633  Skanderborg kommune 
29189579  Skive kommune 
11916910  Skov- og Naturstyrelsen 
29188505  Slagelse kommune 
68534917  Solrød kommune 
29189994  Sorø kommune 
29208654  Stevns kommune 
29189951  Struer kommune 
29189730  Svendborg kommune 
29189978  Syddjurs kommune 
29189773  Sønderborg kommune 
29189560  Thisted Kommune 
29189781  Tønder kommune 
20310413  Tårnby kommune 
19583910  Vallensbæk kommune 
29189811  Varde kommune 
29189838  Vejen kommune 
29189900  Vejle kommune 
29189471  Vesthimmerlands kommune 
29189846  Viborg kommune 
29189676  Vordingborg kommune 
28856075  Ærø Kommune 
29189854  Aabenraa kommune 
29189420  Aalborg kommune 
55133018  Århus Kommune 
 
Bemærk at By- og Landskabsstyrelsen har én 
fælles CVR kode, dvs. at de enkelte miljø-
centrer også registreres som BLST. 
 



 
 
 

4 Specifikke registreringer 
 
I det følgende beskrives de obligatoriske registreringer, som er specifikke for de enkelte temaer. 
 
Der mindes om, at den enkelte kommune eller andre til enhver tid kan registrere flere faglige oplysninger til 
de enkelte objekter og gemme disse oplysninger i lokale databaser. Ved hjælp af de generelle felter ”Te-
ma_id” og ”Objekt_id” kan de lokale oplysninger sammenkædes med de obligatoriske felter i PlansystemDK. 
 
Som det vil fremgå er nogle af planlovens §11a ikke forbundet med krav om specifikke registreringer. Dette 
hænger sammen med, at lovens krav om at ”Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for” de pågæl-
dende punkter i § 11a kan opfyldes på baggrund af andre krævede registreringer. Fx vil nogle retningslinjer 
kunne beskrives umiddelbart på baggrund af de rammer for lokalplanerne, som kommunen i forvejen skal 
indberette til PlansystemDK efter lovens § 11b samt cirkulære nr. 68 af 6. september 2006. 
 
Også på denne måde er det forsøgt at sikre, at kun de nødvendige registreringer bliver indberettet, samt at 
kommunerne ikke belastes af dobbeltregistreringer. 
 
Det skal understreges, at det følgende kun omhandler de registreringer, som er nødvendige for indberetning 
til PlansystemDK og de tilknyttede begreber. Vedrørende det planfaglige indhold af de enkelte retningslinjer 
henvises til ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009”, Miljøministeriet 2006. 
 
Angående de geografiske registreringer henvises i det følgende til registreringsvejledningerne, der som 
nævnt vil blive udarbejdet separat. Disse vil indeholde detaljerede anvisninger for digitalisering af de forskel-
lige temaers geografiske afgrænsninger. Registreringsvejledningerne vil blive gjort tilgængelige på 
www.plansystem.dk . 
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4.1 Planloven: § 11a, 1: Byzone og sommerhusområder 
Lovtekst: ”Udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder”. 
 
Temakode: 1101 
 
De eksisterende afgrænsninger af byzone og sommerhusområde indberettes til PlansystemDK efter data-
modellen PlanDK2 (se www.plansystem.dk). 
 
Temaet efter planlovens § 11 a nr. 1 angiver afgrænsning af hvilke landzonearealer, der kan overføres til 
byzone eller sommerhusområde. 
 
Temaet har sammenhæng med de fremtidige zonebestemmelser, der er registreres i lokalplanrammerne.  
Efter den gældende datamodel PlanDK2 skal såvel nuværende som fremtidig zonestatus registreres i lokal-
planrammerne. 
 
Temaet geografiske udstrækning vil derfor ofte følge lokalplanrammerne. Zoneregistreringerne i lokalplan-
rammerne indeholder dog ikke altid entydige zoneudpegninger, men ofte en kombination af fx by- og land-
zone. Derfor vil temaets registreringer ofte skære rammerne over. Men sammenhængen med registreringer-
ne i lokalplanrammerne er vigtig. Er der en entydig sammenhæng med de geografiske afgrænsninger af 
rammerne skal der snappes til disse. 
 
Tabel 4.1.1 Byzone og sommerhusområder, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligato-
risk/ Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

Kode for fremtidig plan-
lagt zonestatus: 
1 = fremtidig byzone 
inden for kommuneplan-
perioden 
2 = potentielt fremtidigt 
område til byzone 
3 = fremtidigt sommer-
husområde inden for 
kommuneplanperioden 
4 = potentielt fremtidigt 
sommerhusområde 
5 = fremtidig tilbageførel-
se af byzone til landzone 
6 = fremtidig tilbageførel-
se af sommerhusområde 
til landzone 
 

1 O Tal – 1 tegn 1 - 6 Kommunerne kan kun 
udlægge nye sommer-
husområder uden for 
kystnærhedszonen. 
Dog udpeges i lands-
plandirektiv fra 2005 
specielle arealer inden for 
kystnærhedszonen hvor 
visse kommuner ved 
hjælp af lokalplan kan 
udlægge sommerhusom-
råder. 

 
 
På baggrund af ovenstående er følgende begreber defineret: 
 
Tabel 4.1.2 Byzone og sommerhusområder, begrebsspecifikationer: 
Begreb Begrebsdefinition 

Fremtidig byzone Områder som planlægges overført til byzone ved lokalplan inden for kommuneplanperioden 

Potentielt fremtidigt område til byzone Områder som på længere sigt (ud over kommuneplanperioden) kan komme i spil som byzo-
ne 

Fremtidigt sommerhusområde Områder som planlægges overført til sommerhusområde inden for kommuneplanperioden 

Potentielt fremtidigt sommerhusområ-
de 

Områder som på længere sigt (ud over kommuneplanperioden) kan komme i spil som som-
merhusområder 

Fremtidig tilbageførelse fra byzone til 
landzone 

Områder som planlægges tilbageført fra byzone til landzone inden for kommuneplanperio-
den 

Fremtidig tilbageførelse fra sommer-
husområde til landzone 

Områder som planlægges tilbageført fra sommerhusområde til landzone inden for kommu-
neplanperioden 
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4.2 Planloven: § 11a, 2: Byformål 
Lovtekst: ”beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede 
byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.” 
 
Temakode: 1102 
 
§11a, pkt.2 indeholder ikke nye registreringer da byformål registreres i forbindelse med kommuneplanram-
merne - som er standardiseret i forbindelse med PlansystemDK (PlanDK2). 
 

4.3 Planloven: § 11a, 3: Detailhandelsstruktur 
Lovtekst: ”den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokal-
centre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det 
maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de 
enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r”. 
 
Temakode: 1103 
 
Den geografiske afgrænsning af områder til detailhandel er oprindeligt udpeget af amterne i regionplanerne. 
Efter lovændringen 2002 har kommunerne overtaget ansvaret og kan herefter selv lave nye afgrænsninger. 
For nogle kommuner er det dog stadig regionplanernes udpegninger, der er gældende. 
 
Efter planlovsændringerne i forbindelse med kommunalreformen skal kommunerne opdatere disse afgræns-
ninger, som omfatter områdetyperne: ”bymidter”, ”bydelscentre” og ”aflastningsområder”. 
 
Herudover skal kommunerne afgrænse områder til ”lokalcentre” og ”områder til butikker med særlig plads-
krævende varegrupper”. 
 
De nye områdeafgrænsninger til detailhandel kan således bestå af de 5 nævnte kategorier. 
 
For hvert område skal endvidere oplyses ”den maksimalt tilladelige butiksstørrelse” og ”det samlede maksi-
male butiksareal på området”. 
 
Afgrænsningerne skal ske efter reglerne i planlovens kapitel 2 d og § 11 e stk 4.   
 
Ønsker kommunen at udvide afgrænsningen af bymidter og bydelscentre som er over 5000 m² skal dette 
ske efter en bestemt statistisk metode, jf. bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre nr. 
1093 af 11. september 2007. Afgrænsningen skal fremgå af hovedstrukturen jf § 11 a stk. 1 nr. 3. 
 
Afgrænsningen af detailhandelsstrukturen kan have sammenhæng med afgrænsningen af rammerne for 
lokalplanerne. Er der en entydig sammenhæng skal temaet være snappet til de geografiske registreringer til 
rammerne. 
 
Kommunen skal herudover fastsætte det maksimale butiksareal for enkeltstående butikker uden for center-
strukturen (de ovennævnte 5 kategorier). Dette sker dog i rammerne for lokalplanernes indhold. 
 
Tabel 4.3.1 Detailhandelsstruktur, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

Kode for detailhandelska-
tegorier: 
1 = bymidter 
2 = bydelscentre 
3 = aflastningsområder 
4 = lokalcentre 
5 = områder til butikker 
med særlig plads-
krævende varegrupper 

1 O Tal – 1 tegn 1 - 5 Se planlovens kapitel 5 
d. 

Max_daglig Angivelse af den maksi-
mal tilladelige butiksstør-
relse (etagemeter) for 
butikker med dagligvarer.  

2.500 O* Tal – 4 tegn 0 – 3.500 Jf. planlovens § 11, 
stk. 1, nr. 3 
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Max-udvalg Angivelse af den maksi-
mal tilladelige butiksstør-
relse (etagemeter) for 
butikker med udvalgsva-
rer. 

500 O* Tal – 4 tegn 0 – 2.000 Jf. planlovens § 11, 
stk. 1, nr. 3 

Max_plads 20.000 O* Tal – 6 tegn 0 – 999.999 lovens § 5 q 
stk. 4 

Angivelse af den maksi-
mal tilladelige butiksstør-
relse (etagemeter) for 
butikker med særligt 
pladskrævende varegrup-
per. 

Jf. plan

Max_stor 4.000 O* Tal – 6 tegn 0 – 999.999 Jf. planlovens § 5 q 
stk. 2 

Angivelse af den maksi-
mal tilladelige butiksstør-
relse (etagemeter) for 
butikker for store udvalgs-
varebutikker over 2.000 
m2. 

Max_areal Angivelse af det samlede 
tilladelige butiksareal 
inden for områd

50.000 O Tal – 7 tegn 0 – 999.999  

et 

*) Den maksimal tilladelige butiksstørrelse skal angives for alle butiks
utikstyper i samme område. 

typer, der planlægges for. Der kan forekomme flere 

t: 

andelsstruktur

b
 
På baggrund af ovenstående er følgende begreber definere
 
Tabel 4.3.2 Detailh , begrebsspecifikationer: 
Begreb Begrebsdefinition 

Detailhandelsstruktur Strukturen for afgrænsning af detailhandelsområder opdelt efte
”bydelscentre”,  ”områder til særlig pladskrævende varer

r 5 kategorier: ”bymidter”, 
”, ”lokalcentre” og ”områder til butik-

ker med særlig plads-krævende varegrupper”. 

bymidter lovens § 5 m, stk. 1. ”Den centrale del af en by”, jf. plan

bydelscentre Den centrale del af en bydel uden for ”bymidten” i byer med 20.000 indbyggere og derover, 
jf. planlovens § 5 m, stk. 1. 

aflastningsområder Områder til aflastning af bymidter og bydelscentre 

lokalcentre Den centrale del af en mindre bydel 

områder til butikker med særlig plads-
krævende varegrupper 

r 3 Områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper, jf. planlovens § 5 n stk. 1 n

Max_daglig Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med dagligvarer inden for området 
angivet i etagemeter (m2)  

Max_udvalg Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med udvalgsvarer inden for området 
angivet i etagemeter (m2) 

Max_plads Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper for 
området angivet i etagemeter (m2) 

Max_stor Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med store udvalgsvarebutikker over 
2.000 m2 inden for området angivet i etagemeter (m2) 

Max_areal Det maksimalt tilladelige samlede butiksareal inden for hvert område angivet i etagemeter 
(m2) 

 
 

4.4 Planloven: § 11a, 4: Trafikanlæg 
Lovtekst: ” beliggenheden af trafikanlæg” 
 
Temaet omfatter beliggenheden af eksisterende trafikanlæg og af arealreservationer til planlagte trafikanlæg. 

 deles i to temaer:  
Beliggenheden af eksisterende trafikanlæg. Temakode 1104 

 
Det

 a 4
 

g o
 
4 b Beliggenheden af planlagte trafikanlæg. Temakode 1105 
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Beliggenheden af de eksisterende trafikanlæg genereres med udgangspunkt i det fælles offentlige admini-
strationsgrundlag FOT (Fælles ObjektTyper) – se www.fotdanmark.dk .  
 
På baggrund af udvalgte temaer fra FOT sammensættes et kort over eksisterende trafikanlæg, herunder den 

verordnede trafikstruktur i kommunen. Hvilke temaer fra FOT, der skal benyttes, vil fremgå af registrerings-

t at sikre, at alle eksisterende trafikanlæg er med, herunder igangværende udbygninger af trafikan-
g, ligesom at eksisterende arealudlæg til trafikanlæg i form af havne, lufthavne, parkeringsanlæg m.v. skal 

emaet vedrørende de eksisterende trafikanlæg vil således give et billede af, hvordan de eksisterende tra-

er kan være tale om sammenhæng med rammerne for lokalplanerne. Er der en entydig sammenhæng skal 

n fra FOT, jf. tabel 4.4.1a. 
 
Tabel 4.4.1a Eksisterende trafikanlæg, specifikk sbehov: 

o
vejledningen for ”Trafik anlæg”.5

 
Kommunen skal således ikke foretage nye registreringer af trafikanlæg så som veje, jernbaner m.m. Det er 
dog vigtig
læ
fremgå. 
 
T
fikanlæg ser ud på tidspunktet for vedtagelse af kommuneplanen. 
 
D
temaet være snappet til de geografiske registreringer til rammerne. 
 
Registreringen af de eksisterende trafikanlæg baseres på terminologie

e registrering

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

nneler 

6 = Lufthavne 

1 O Tal – 1 tegn 1 - 7  Kode for trafikanlæg: 
1 = Veje 

er 2 = Jernban
3 = Broer og tu
4 = Stisystemer 
5 = Havne 

7 = Parkeringspladser 

 
Tabel 4.4.2a Eksisterende trafikanlæg, begrebsspecifikationer: 
Begreb Begrebsdefinition 

Eksisterende trafikanlæg  
tragtes som arealreservationer til planlagte

Eksisterende trafikanlæg (veje, baner, broer, stier, havne, lufthavne samt parkeringspladser).
Bemærk at transportkorridorer be  trafikanlæg. 

s Bemærk at bygninger til trafikanlæg, fx Godsterminaler, kombiterminaler o. lign., registrere
under temaet ”Tekniske Anlæg”. 

Veje tion for Fælles Objekt Typer jf. www.fotdanmark.dkDefinitionen af en vej følger Specifika  
om nævner: Europavej, Primærvej, Sekundærvej, Anden Vigtig Vej, Større lokalvej, Lokal-s

vej, Indkørselsvej smat Vej, diverse 
 

Jernbaner kDefinition af en jernbane følger Specifikation for Fælles Objekt Typer jf. www.fotdanmark.d  
ovedspor, Gennemgående spor, Øvrige togspor, Sidespor, Privatbaner som nævner: H

regionerne overtager ejerskabet/trafikselskaberne), Fjernbaner samt Planlagte VVM god-
kendte baner 

Broer og tunneler Omfatter Broer over og tunneller under bælt og vand, Broer over og tunneller under
je, Gangbroer / - tunneller, Cykelbroer / - tunneller 

 motorve-

Stier og stisystemer pecifikation for Fælles Objekt Typer jf. 
w.fotdanmark.dk

Definition af en atier og stisystemer følger S
ww  som nævner: Hovedsti (Herunder regionale stier), Cykelsti langs vej 
(Herunder regionale stier) smat Sti diverse 
  

Havne Omfatter Lystbådehavn, Industrihavn, Trafikhavn, Færgehavn, Containerhavn (erhvervs-
havn) samt Husbåde 

Lufthavne er: Over 2100 meter startbane, Under 2100 meter startbane, Fritidslufthavne samt 
nvendelsesbestemt (ruteflyvning, taxaflyvning, skoleflyvning, helikopterflyvning, fritidsflyv-

O
A

mfatt

ning) 
 

Parkeringspladser Omfatter Parkeringsanlæg, Park and ride anlæg (anlæg ved fx stationer hvor bilen parkeres 
og man tager toget videre), Stationsnære anlæg samt Lastbilparkering 
 

                                                      
5  Ligeledes vil det fremgå hvilke trafikdata, der kan tages udgangspunkt i, de steder i landet hvor FOT endnu ikke er 
færdigt.  
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De planlagte trafikanlæg baseres på vedtagne nye og vedtagne udbygninger af eksisterende trafikanlæg. 
Oplysninger om planlagte statslige trafikanlæg og tilhørende arealreservationer hentes hos de relevante 

yndigheder (fx Vejdirektoratet, Banestyrelsen m.fl.). Det drejer sig om arealreservationer fastsat i forskelli-

er kan også her være tale om sammenhæng med rammerne for lokalplanerne. Er der en entydig sammen-

logien fra FOT, jf. tabel 4.4.1b.  
 
Tabel 4.4.1b Planlagte trafikanlæg, specifikke re hov: 

m
ge statslige udmeldinger, projekteringslove og anlægslove mm.6. 
 
Hertil kommer planlagte kommunale trafikanlæg hos kommunernes vejforvaltninger o.a. 
 
D
hæng skal temaet være snappet til de geografiske registreringer til rammerne. 
 
Også registreringen af de planlagte trafikanlæg baseres på termino

gistreringsbe

Feltnavn Formål 
 

 
Ob Værdiom-ligatorisk/ 

Datatype Bemærkning Eksempel Frit råde 

TypeKode 
 

n-

8 = Transportkorri-

1 O Tal – 1 tegn 1 - 8  Kode for trafika
læg: 
1 = Veje 
2 = Jernbaner 

g tunne-3 = Broer o
ler 
4 = Stisystemer 
5 = Havne 
6 = Lufthavne 
7 = Parkeringsplad-
ser 

dorer 

 
Tabel 4.4.2b Planlagte trafikanlæg, begrebsspecifikationer: 
Begreb Begrebsdefinition 

Planlagte trafikanlæg 
 således også transportkorridorer. 

s 

Områder til brug for nye trafikanlæg (veje, baner, broer, stier, havne, lufthavne samt parke-
ringspladser). Områderne omfattet
Bemærk at bygninger til trafikanlæg, fx Godsterminaler, kombiterminaler o. lign., registrere
under temaet ”Tekniske Anlæg”. 

Veje tion for Fælles Objekt Typer jf. www.fotdanmark.dkDefinitionen af en vej følger Specifika  
om nævner: Europavej, Primærvej, Sekundærvej, Anden Vigtig Vej, Større lokalvej, Lokal-s

vej, Indkørselsvej smat Vej, diverse 
 

Jernbaner kDefinition af en jernbane følger Specifikation for Fælles Objekt Typer jf. www.fotdanmark.d  
ovedspor, Gennemgående spor, Øvrige togspor, Sidespor, Privatbaner som nævner: H

regionerne overtager ejerskabet/trafikselskaberne), Fjernbaner samt Planlagte VVM god-
kendte baner 

Broer og tunneler Omfatter Broer over og tunneller under bælt og vand, Broer over og tunneller under
je, Gangbroer / - tunneller, Cykelbroer / - tunneller 

 motorve-

Stier og stisystemer pecifikation for Fælles Objekt Typer jf. 
w.fotdanmark.dk

Definition af en atier og stisystemer følger S
ww  som nævner: Hovedsti (Herunder regionale stier), Cykelsti langs vej 
(Herunder regionale stier) smat Sti diverse 
  

Havne Omfatter Lystbådehavn, Industrihavn, Trafikhavn, Færgehavn, Containerhavn (erhvervs-
havn) samt Husbåde 

Lufthavne er: Over 2100 meter startbane, Under 2100 meter startbane, Fritidslufthavne samt 
nvendelsesbestemt (ruteflyvning, taxaflyvning, skoleflyvning, helikopterflyvning, fritidsflyv-

O
A

mfatt

ning) 
 

Parkeringspladser Omfatter Parkeringsanlæg, Park and ride anlæg (anlæg ved fx stationer hvor bilen parkeres 
og man tager toget videre), Stationsnære anlæg samt Lastbilparkering 
 

                                                      
6 Mulighederne for, at kort over planlagte statslige trafikanlæg og arealreservationer forbundet hermed kan stilles til 
rådighed via Plansystemet, vil blive undersøgt. 
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Transportkorridorer Arealreservation (fx et bånd på 1 km’s bredde) som sikrer mulighed for placering af et frem-
tidigt forsynings- og trafikanlæg (veje, baner, gasledninger, højspændingsledninger). 
 

 
 

4.5 Planloven: § 11a, 5: Tekniske anlæg 
ovtekst: ” beliggenheden af tekniske anlæg” 

emakode: 1106 

L
 
T
 
Temaet omfatter arealreservationer til større eksisterende og planlagte tekniske anlæg 

lplanerne. Er der en entydig sammenhæng skal 
temaet være snappet til de geografiske registrer r til rammerne.7

 
.1 Te anlæg, spe istrer behov: 

 
Der kan være tale om sammenhæng med rammerne for loka

inge

Tabel 4.5 kniske cifikke reg ings
 

 
Feltnavn Formål Eksempel 

Obligatorisk/ Værdiom-
Frit Datatype råde Bemærkning 

TypeKode 
 

ke 

 
-

nd-

1 O Tal – 1 tegn 1 - 8  Kode for teknis
anlæg: 
1 = Vandværker 
2 = Kraft-
/varmeværker 
3 = Vindmølleanlæg
4 = Forsyningsan
læg 
5 = Affaldsbeha
lingsanlæg 
6 = Bygninger til 
trafik anlæg 
7 = Gylletanke 
8 = Øvrige Tekniske 
anlæg 

 
Tabel 4.5.2 Tekniske anlæg, begre sdefinition: b
Begreb Begrebsdefinition 

Tekniske anlæg 

unens kloakledningsnet) 

er) 

stændigt tema 

Omfatter større tekniske anlæg indenfor 
andværker o.a. forsyningsstrukturer), kloakforsyning (rense-• Vandforsyning (grundvand, v

anlæg mm. – dog ikke selve komm
• Energi- og varmeforsyning (kraft-/varmeværker, varmeforsyningsnet, El-værker, el-

forsyning (højspændingsledning, kapellagt el-forsyning), vindmøller samt gas-ledning
• Affaldsbehandlingsanlæg. 
• Transportcentre, stationer m.v. 

ke trafikanlæg, herunder veje og baner, som registreres i selvOmfatter ik

Vandværker Værker til indvinding af drikkevand 

Kraft-/varmeværker rændingsanlæg, herunder affaldsforbrænding og halmforbrænding Forb
El-værker 
Kulværker 
 

Vindmølleanlæg Vindmøller og vindmølleparker 

Forsyningsanlæg 
 

(højspændingsledning, kabellagt el-forsyning) og gas-Større ledningsnet til El-forsyning 
forsyning 

Affaldsbehandlingsanlæg Deponeringsanlæg (losseplads) 
Rensningsanlæg 
Affaldssorteringsanlæg – herunder skrotningsanlæg 

Arealudlæg til bygninger til trafik anlæg terminaler, godstransportcentre og central lagre. Togstation, rangeranlæg, gods

Gylletanke Tanke til opbevaring af husdyrgødning. 

Øvrige Tekniske anlæg Andre større tekniske anlæg. 

                                                      
7 Vedrørende områder udpeget til vindmøller er det aftalt, at oplysninger om hvor mange mW, der forventes 
at kunne produceres på de planlagte områder, indberettes til PlansystemDK i forbindelse med lokalplanlæg-
ningen. 
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4.6 Planloven: § 11a, 6: Områder til virksomheder med særlige belig-
genhedskrav 

Lovtekst: ”beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forure-
ing må stilles særlige beliggenhedskrav” 

Temakode: 1107 
 

.1 Om il virksomh særl eliggenhed ecifik istrerings

n
 

Tabel 4.6 råder t eder med ige b skrav, sp ke reg behov: 
 
Obligatorisk/  Værdiom-

Feltnavn Formål Eksempel Frit Datatype råde Bemærkning 

Ingen specifikke registreringer – fx ingen typeregistreringer 
(vil fremgå af den konkrete planlægning i ndholdet af lokalplaner og lokalplaner) form af rammer for i

 
Tabel 4.6.2 Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Virksomhed med særlig beliggenheds-
krav 

l-
f-

er og forsvarets øvelsespladser samt skyde- og 
r. En del af disse virksomheder er omfattet af miljøbeskyttelseslovens be-

stemmelser om godkendelse af særligt forurenende virksomhed samt reglerne om vurdering 
af virkningerne på miljøet (VVM). 
 

Virksomheder, der som følge af et højt forureningsniveau, risiko for udslip eller forurening, 
eller med stort spildevandsproduktion eller stort godstransport mv. skal placeres i stor af-
stand fra boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse. 
Retningslinjerne skal fastlægge lokaliseringen eller kriterierne for lokaliseringen af de særligt 
forurenende virksomheder på grundlag af de væsentligste forureningsaspekter og beskytte
seshensyn, dvs. støj, grundvandsbeskyttelse, vandforsyning, luftforurening, affaldsbortska
felse, beskyttelse af overfladevand, spildevandsafledning og trafikale forhold. 
Der er fx tale om: forurenende industrivirksomheder, rensningsanlæg, affaldsbehandlingsan-

g, motorbaner, knallertbaner, skydebanlæ
øvelsesterræne

 
 

4.7 Planloven: § 11a, 7: Anlæg omfattet VVM -pligt 
ovtekst: ”beliggenheden af de i § 11 g nævnte anlæg”. 

 

VM- redegørelserne udarbejdes i forbindelse kommuneplantillæg. Disse skal ifølge cirkulære nr. 68 indbe-
ttes til PlansystemDK efter datamodel PlanDK2. Der skal ikke ske selvstændige, geografiske registreringer 

m. §11a, 7 og §11g. 

 
Der indarbejdedes i stedet PlansystemDK et krav om, at det ved indberetning af et kommuneplantillæg skal 
registreres, hvorvidt der er gennemført VVM.8

                                                     

L
 
Temakode: 1108 
 
§ 11 g omhandler enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt. Der er en såkaldte ”VVM-pligt”
inden påbegyndelsen af sådanne anlæg.  
 
V
re
if
 
  

 
8 Det kan nævnes, at der fremover skal ske en tilsvarende registrering af hvorvidt der i forbindelse med lo-
kalplaner er gennemført en såkaldt SMV (Strategisk Miljø Vurdering) i henhold til Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer 
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4.8 Planloven: § 11a, 8: Støjbelastede arealer 
Lovtekst: ”sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den frem-
tidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. § 15 a” 
Temakode: 1109 
 
Tabel 4.8.1 Støjbelastede arealer, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

Ingen specifikke registreringer – fx ingen typeregistreringer 

 
 
Tabel 4.8.1 Støjkonsekvensområder, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Støjbelastede arealer Områder omkring støjende anlæg (fx veje, virksomheder med højt eksternt støjniveau, mo-
torsportsanlæg og skydebaner, lufthavne mv.), som skal holdes fri for støjfølsom arealan-
vendelse m.v. 
 
Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type støj er højere 
end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Der findes grænseværdier for de fleste typer 
af støj (vejstøj, togstøj, støj fra virksomheder, skudstøj mv.), og for mange typer af støj er der 
også separate grænseværdier for forskellige områdetyper, fx blandede områder, erhvervs-
områder eller boligområder. 
 

 
 

4.9 Planloven: § 11a, 9: Fritidsformål 
Lovtekst: ” beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områ-
der”. 
 
Temakode: 1110 
 
§ 11a, pkt.9 indeholder ikke nye registreringer da fritidsanlæg registreres i forbindelse med rammerne for 
lokalplanlægning - som er standardiseret i forbindelse med PlansystemDK (PlanDK2). 
 
For at sikre at det til enhver tid er muligt at trække temaet vedrørende fritidsanlæg ud af kommuneplanram-
merne er det vigtigt at disse er opdaterede og registreret i henhold til datamodellen PlanDK2 (se endvidere 
registreringsvejledningen). 
 

4.10 Planloven: § 11a, 10: Særlig værdifulde landbrugsområder 
Lovtekst: ” varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig 
værdifulde landbrugsområder” 
 
Temakode: 1111 
 
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder 
udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder. Udpegningen og afgrænsningen skal ske 
i samarbejde med Statsforvaltningen, som mindst én gang i hver valgperiode sammen med kommunalbesty-
relsen skal udarbejde og offentliggøre en analyse af jordbrugserhvervene, som skal sikre, at de jordbrugs-
mæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner, jf. § 3, stk. 1, i lov 
om landbrugsejendomme, som ændret ved lov om regional statsforvaltning. 
 
Ifølge ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009” kan der være tale om ”…. områ-
der med • stor husdyrtæthed • særlige specialproduktioner • potentiale for specialproduktion, fx områder med 
gode vandingsmuligheder eller energiforsyning • mange investeringstunge ejendomme • mange nyetablere-
de landmænd • gode muligheder for forarbejdning af husdyrgødning • tæt sammenhæng mellem primær-
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produktion og følgevirksomheder • mange økologiske produktioner • jorder med høj dyrkningsværdi og andre 
regionale forhold.”9 Der kan være tale om en kombination af disse. 
 
 
Tabel 4.10.1 Særlig værdifulde landbrugsområder, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

Beskrivelse Beskrivelse af 
området og hvad 
der danner bag-
grund for udpegnin-
gen 

Område med 
stor husdyr-
tæthed 

O Tekststreng 256 tegn Se i øvrigt: Fødeva-
reministeriets cirku-
lære nr. 35 af 3. juni 
2005 om varetagel-
sen af de jord-
brugsmæssige 
interesser under 
region-, kommune- 
og lokalplanlægnin-
gen mv. angiver 
rammerne for plan-
lægningen for 
landbrugets sektor-
interesser. 
 

 
 
Tabel 4.10.2 Særlig værdifulde landbrugsområder, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Særligt værdifulde landbrugsområder Arealer af særlig interesse for landbrugserhvervet, udpeget på grundlag af jordbrugsanalyser 
foretaget af Statsforvaltningen efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og 
fiskeri. 
 

 
 
 
 
 

4.11 Planloven: § 11a, 11: Skovrejsningsområder 
Lovtekst: ”beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket” 
 
Temakode: 1112 
 
Tabel 4.11.1 Skovrejsningsområder, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

Kode for planlagt 
skovrejsningsområde: 
1 = ”Ønsket” 
2 = ”Uønsket” 

1 O 1 cifret heltal 1-2  

 

                                                      
9 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009, Miljøministeriet, 2006. 
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Tabel 4.11.2 Skovrejsningsområder, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Skovrejsning ,Ønsket Områder, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning, herunder rekreative 
hensyn og grundvandsbeskyttelse, vil være mest hensigtsmæssigt at plante ny skov. 
Skovrejsningen skal tjene en række formål, herunder at forøge træproduktionen og tilgodese 
hensynet til landskab, geologi, natur, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv. 
Især tre formål med skovrejsningen har betydning. Det er skovrejsning med henblik på at 
beskytte grundvands- og drikkevandsresurserne, fremme af den biologiske mangfoldighed 
og fremme af bynære friluftsmuligheder. 
I udpegede skovrejsningsområder kan der ikke planlægges eller meddeles tilladelser til 
anvendelse, som hindrer en fremtidig etablering af skov. 
 
Områder hvor fremtidig skovrejsning er ønsket markeres som ”ønsket”. 

Skovrejsning ,Uønsket Områder hvor fremtidig skovrejsning er uønsket. Fx områder, der rummer natur-, landskabs-, 
geologiske værdier eller kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skovrejsning. 
Eksempler på sådanne områder er udsigter, kirkeomgivelser, ådale, visse geologiske land-
skabsformer og lysåbne naturarealer, herunder enge og overdrev. 
 
Områder hvor fremtidig skovrejsning er uønsket markeres som ”Uønsket”. 

 
 
 
 

4.12 Planloven: § 11a, 12: Lavbundsarealer 
Lovtekst: ” lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådom-
råder” 
 
Temakode: 1113 
 
Tabel 4.12.1 Lavbundsarealer, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

Kode for planlagt 
lavbundsarealer: 
1 = Lavbundsareal 
2 = Lavbundsareal 
der kan genoprettes 

1 O 1 cifret heltal 1-2  

 
 
Tabel 4.12.2 Lavbundsarealer, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Lavbundsarealer Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer beliggende i relativ lav kote, 
som tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorder. Nogle lavbundsarealer kan be-
nyttes som oversvømmelsesarealer (forebyggelse af konsekvenser af klimaforandringer). 

1 = Lavbundsareal Eksisterende lavbundsareal 

2 = Lavbundsareal der kan genopret-
tes 

Lavbundsareal, der tidligere har eksisteret og som kan genoprettes. 
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4.13 Planloven: § 11a, 13: Naturbeskyttelsesområder og Økologiske 
forbindelser 

Lovtekst: ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med 
særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-
elle økologiske forbindelser”. 
 
Deles i to temaer: 
 
13 a. Naturbeskyttelsesområder. Temakode: 1114 
og 
13 b. Økologiske forbindelser. Temakode: 1115 
 
Tabel 4.13.1a Naturbeskyttelsesområder, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

Kode for planlagt 
Naturbeskyttelse: 
1 = Områder med 
særlige naturbeskyt-
telse 
2 = Potentielle na-
turbeskyttelsesom-
råder 

1 O 1 cifret heltal 1-2 Udover de af kom-
munen udpegede 
arealer er der krav 
om at Natura2000 
arealer skal vises i 
kommuneplanen. 

 
 
Tabel 4.13.2a Naturbeskyttelsesområder, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Naturområder Områder som huser naturtyper eller levesteder for det naturlige dyre-, plante- og svampeliv. 
Der er tale om områder af særlig betydning for vilde dyr og planter og deres levesteder 
eventuelt vurderet i forhold til landskabelig, kulturhistorisk, naturvidenskabelig og undervis-
ningsmæssig værdi. 
 

Potentielle naturområder Områder som kan udvikles til værdifulde naturområder og som kan indgå i det samlede 
naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser. 

 
 
Tabel 4.13.1b Økologiske forbindelser, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

TypeKode 
 

Kode for planlagt 
Økologiske forbin-
delser: 
1 = Områder med 
særlige økologiske 
forbindelser 
2 = Potentielle 
økologiske forbin-
delsersområder 

1 O 1 cifret heltal 1-2 
 

 

 
 
Tabel 4.13.2b Økologiske forbindelser, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Økologiske forbindelser Udyrket areal af begrænset bredde, der skaber sammenhæng mellem større naturområder 
og giver mulighed for, at plante- og dyrearter kan spredes eller vandre mellem disse områ-
der. Områderne indgår i det samlede naturnetværk med en struktur som fremmer spredning 
af stof eller individer mellem naturområder og levesteder. 

Specifikt: Særlige økologiske forbin-
delsersinteresser 

Områder som har en særlig værdi i forhold til at fremme udbredelsen af spredningsbegræn-
sede naturtyper og arter. 

Specifikt: Potentielle økologiske for-
bindelser 

Områder i det samlede naturnetværk som kan udvikles til at få en struktur som fremmer 
spredning af stof eller individer mellem naturområder og levesteder. 
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4.14 Planloven: § 11a, 14: Kulturhistoriske bevaringsværdier og 
værdifulde kulturmiljøer 

Lovtekst: ” sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer 
og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier” 
 
Deles i to temaer: 
14 a. Kulturhistoriske bevaringsværdier. Temakode: 1116 
og 
 
14 b. Værdifulde kulturmiljøer. Temakode: 1117 
 
Tabel 4.14.1a Kulturhistoriske bevaringsværdier, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

Beskrivelse Beskrivelse af 
kulturværdien 

 O Tekststreng 1024 tegn Inspiration og ek-
sempler kan hentes 
i ” Udpegning af 
værdifulde kultur-
miljøer i regionplan-
lægningen”. Se 
fodnote 10

 
 
Tabel 4.14.2a Kulturhistoriske bevaringsværdier, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Kulturhistoriske bevaringsværdier Kulturhistoriske bevaringsværdier der har en særlig samfundsmæssig værdi og som bør 
bevares for at sikre et bredt og repræsentativt udsnit af den samfundsmæssige udviklingshi-
storie. Fx Fortidsminder, bevaringsværdige bygninger, kirker mm. 

 
 
Tabel 4.14.1b Værdifulde kulturmiljøer, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype 

Værdiom-
råde Bemærkning 

Beskrivelse Beskrivelse af 
kulturmiljøet 

Området 
udgør et sjæl-
dent, velbeva-
ret og repræ-
sentativt kul-
turmiljø med 
stor oplevel-
sesværdi og 
æstetiske 
kvaliteter, og 
fortæller en 
spændende 
historie og 
områdets 
blandings-
økonomi, og 
vurderes som 
værende af 
national be-
tydning og 
prioriteres højt. 

O Tekststreng 1024 tegn Inspiration og ek-
sempler kan hentes 
i ” Udpegning af 
værdifulde kultur-
miljøer i regionplan-
lægningen”. Se 
fodnote 10

 

                                                      
10 ”Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen”, Miljøministeriet – Skov- og Naturstyrelsen 1999. 
ISBN: 87-7279-171-3 
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Tabel 4.14.2b Værdifulde kulturmiljøer, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Kulturmiljøer Et kulturmiljø er defineret som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden 
afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer betegner såle-
des en helhed i form af landskabet og de kulturhistoriske spor. Eksempler på kulturmiljøer 
kan bl.a. være: 
• En fiskerihavn med ophalingsplads eller fiskerhuse 
• Et fiskerleje 
• Et landsbyejerlav 
• En husmandsudstykning 
• Et herregårdslandskab 
• Et industrimiljø 
• En stationsby 
• Et bykvarter 
• En ådal med møller 

 
 

4.15 Planloven: § 11a, 15: Bevaringsværdige landskaber 
Lovtekst: ”sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, 
herunder større, sammenhængende landskaber” 
 
Temakode: 1118 
 
Tabel 4.15.1 Bevaringsværdige landskaber, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype Værdiom-råde Bemærkning 

Beskrivelse Beskrivelse af 
landskabet. 

Området er et 
kystnært land-
brugslandskab i 
bølget til let 
bakket terræn 
med spredtlig-
gende gårde og 
småskove. Det 
har en stærk 
landskabskarak-
ter og god til-
stand med intak-
te karaktergiven-
de landskabs-
træk. Særlige 
visuelle oplevel-
sesmuligheder 
knytter sig til de 
åbne højtliggen-
de arealer med 
udsigt til vandet. 

O Tekststreng 1024 Inspiration og 
eksempler kan 
hentes i ” Vej-
ledning om 
landskabet i 
kommuneplan-
lægningen”. Se 
fodnote 11

 
 
Tabel 4.15.2 Bevaringsværdige landskaber, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Bevaringsværdige landskaber Landskaber, der er særligt karakteristiske på baggrund af deres naturgrundlag (terræn, 
jordtype etc.), kulturgrundlag (byggeri, skov, landbrug etc.), eller rumlige og visuelle fremto-
ning. 

 
 

                                                      
11 ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen”, Miljøministeriet 2007. ISBN: 978-87-7279-765-6. 
Det bemærkes, at hele landskabsvurderingsmetoden, som er beskrevet i ”Vejledning om landskabet i kom-
muneplanlægningen” ikke er stadardiseret. Det anbefales dog at benytte metoden til at beskrive landskaber-
nes bevaringværdi. 
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4.16 Planloven: § 11a, 16: Geologiske bevaringsværdier 
Lovtekst: ”Sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk 
værdi ” 
 
Temakode: 1119 
 
Tabel 4.16.1 Geologiske bevaringsværdier, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype Værdiområde Bemærkning 

TypeKode1 Geosites 
1 = Ja 
2 = Nej 

1 O 1 cifret heltal 1-2 

TypeKode2 Nationale geolo-
giske interesse-
områder 
1 = Ja 
2 = Nej 

2 O 1 cifret heltal 1-2 

TypeKode3 Nationale kyst-
landskaber 
1 = Ja 
2 = Nej 

1 O 1 cifret heltal 1-2 

TypeKode4 Lokale geologi-
ske bevarings-
værdier 
1 = Ja 
2 = Nej 

2 O 1 cifret heltal 1-2 

Alle fire TypeKo-
der registreres 
som enten Ja / 
Nej. Som ex 
viser kan et 
område med 
geologisk beva-
ringsværdi godt 
betegnes med 
”ja” for flere 
typer. 

 
 
 
 
 
Tabel 4.16.2 Geologiske bevaringsværdier, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Geologiske bevaringsværdier Landskaber, herunder kystlandskaber, og natur- eller menneskeskabte profiler, hvis geologi-
ske opbygning og fremtræden dokumenterer væsentlige træk af landets geologiske dannel-
se. Endvidere lokaliteter, som illustrerer de geologiske processer, der fortsat omformer 
landskabet. 

Specifikt: Geosites Områder af international geologisk og geomorfologisk videnskabelig værdi. 

Specifikt: Nationale geologiske inte-
resseområder 

Områder af national geologisk og geomorfologisk værdi. 

Specifikt: Nationale kystlandskaber Kystlandskaber af national, geologisk, geomorfologisk og kystdynamisk værdi. 

Specifikt: Lokale geologiske beva-
ringsværdier 

Ifølge krav til den kommunale planlægning skal kommunerne tage stilling til om der udover 
allerede udpegede bevaringsværdier findes lokale geologiske bevaringsværdier i kommu-
nen. 

 
 
 

4.17 Planloven: § 11a, 17: Anvendelse af vandløb, søer og kystvande 
Lovtekst: ” anvendelsen af vandløb, søer og kystvande” 
 
Temakode: 1120 
 
Kommuneplanen skal efter § 11a, 17 indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvan-
de. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande omfatter eksempelvis rekreativ anvendelse til badning, sej-
lads og fiskeri. 
 
Vandkvaliteten reguleres derimod gennem vandplanerne, som kommuneplanen ikke må stride i mod. Vand-
planen fastsætter miljømål for tilstanden i vandløb, søer og kystvande samt grundvand. Kommuneplanen 
skal redegøre for de i vandplanen fastsatte bestemmelser, der er relevante for planlægningen af arealan-
vendelsen inden for kommuneplanens geografiske område, jf. planlovens § 11e, nr. 4. 
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Tabel 4.17.1 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype Værdiområde Bemærkning 

TypeKode1 Badeområder: 
Kommuneplanen 
skal vise udpeg-
ningen af bade-
områder i hen-
hold til bekendt-
gørelse om 
badevand. Dvs. 
områder, som i 
kommuneplanen 
er særligt udlagt 
til badeformål, 
samt øvrige 
områder, hvor 
der findes bade-
vand. 
  

Badestrande, hvor d
findes badevand 
hvor kommuna
relsen derfor føre
tilsyn med bade-
vandskvaliteten i 
henhold til bade-
vandsbekendtgørel-
sen. 

e
og 

lbesty-
r 

O Tekststreng r 256 tegn Badeområderne 
fremgik tidligere af 
regionplanerne – 
typisk som markering 
af strande med bade-
vand. 
 
Badevandsstationerne 
indberettes årligt til 
BLST i henhold til 
badevandsdirektivet 
og videre sendes til 
EU. 

TypeKode2 Sejlads: Oriente-
ring til borgerne 
om områder 
med mulighed 
for rekreativ 
sejlads. 

Vandløb og søer 
reguleret for sejla
samt evt. landg
pladser for både og
kanoer.  
 

ds 
angs-

 

F Tekststreng 256 tegn Lystbådehavne regu-
leres efter planlovens 
§ 11, nr. 9, beliggen-
heden af arealer til 
fritidsformål. 

TypeKode3 Fritidsfiskeri: 

ed 

ri. 

lad-

es 
. 

F Tekststreng 256 tegn  
Orientering til 
borgerne om 
fiskepladser m
mulighed for 
rekreativt fiske

Udpegede fiskep
ser, hvor der mod 
tilladelse kan dyrk
fritids- og lystfiskeri

TypeKode4  F Tekststreng 256 tegn  Anden: Anden 
form for anven-
delse af vand-
løb, søer og 
kystvande 

 
Tabel 4.17.2 Målsatte vandløb, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Anvendelse af vandløb, søer og kyst- og kystvande. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande - 
vande 

Anvendelsen af vandløb, søer 
eksempelvis rekreativ anvendelse til badning, sejlads og fiskeri. 

Badeområder r) Badestrande og badeanlæg ved strand og sø (herunder Badebroe

Sejlads Landgangspladser for både, kanoer m.v. samt Vandløb og søer der er reguleret for sejlads, 
dvs. Vandløb og søer hvor der er fastsat diverse former for reguleringer, fx begrænsninger 
for sejlads med motorbåde, kanoer, vindsurfere mm. 

Fritidsfiskeri or der mod tilladelse kan Fiskepladser (tilladelse til at fiske), dvs. Udpegede fiskepladser, hv
dyrkes fritids- og lystfiskeri 

Anden Anden anvendelse 

 
 
 

4.18 Planloven: § 11a, 18: Arealanvendelse i kystnærhedszone 
Lovtekst: ”arealanvendelsen i kystnærhedszonen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, 
og § 5 b” 
 
Temakode: 1121 
 
Arealanvendelsen i kystnærhedszonen fremgår umiddelbart af de registreringer kommunerne foretager i 
forbindelse med de øvrige temaer under §11a samt af rammerne for lokalplanerne. 
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Der sker derfor ikke selvstændige registreringer i forhold til § 11 a, pkt. 18, da retningslinjerne for arealan-
vendelsen i kystnærhedszonen vil ske på baggrund af registreringerne af de øvrige kommuneplanretningslin-
jer. 
 
 

4.19 Planloven: § 11a, 19: Hovedstadsområdet 
Lovtekst: ”realisering af regler eller beslutninger efter lovens §§ 3 og 5 j” 
 
Temakode: 1122 
(Temakoderne 1122 – 1139 er reserveret til temaer vedrørende Hovedstadsområdet). 
 
Planlovens §5j indeholder bestemmelser om at byudvikling og nye byfunktioner skal vurderes i forhold til: 
 
”1) byudvikling og byomdannelse i det indre storbyområde sker inden for eksisterende byzone og med hen-
syntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening, 
 
2) byudvikling og nye byfunktioner i det ydre storbyområde (fingerbyen) placeres under hensyntagen til den 
eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik, 
 
3) de grønne kiler ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige fritidsanlæg og 
 
4) byudvikling i det øvrige hovedstadsområde er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller 
som afrunding af andre bysamfund.” 
 
Samt en opdeling i: 
 
”1) det indre storbyområde, 
2) det ydre storbyområde (fingerbyen), 
3) de grønne kiler og 
4) det øvrige hovedstadsområde.” 
 
BLST har i følge planloven ansvaret for den overordnede planlægning af hovedstadsområdet, herunder en 
forpligtigelse til at stille oplysninger til rådighed for kommunernes planlægning. 
 
Planlovens § 11a, pkt. 19 forpligter ikke direkte den enkelte kommune til at udarbejde specifikke kommune-
plantemaer i forbindelse med kommuneplanlægningen. BLST kan dog forlange, at kommunerne bidrager 
med oplysninger om planlagte og faktiske forhold til brug for den overordnede planlægning. Resultaterne af 
BLST’s analyser m.m. vil løbende bidrage til et samlet overblik over hovedstadsområdet. Resultaterne med 
tilhørende data stilles til rådighed for kommunernes planlægning. 
 
Der udarbejdes et selvstændigt notat om temaer vedrørende Hovedstadsområdet. 
 
 
 
 
 
 

4.20 Planloven: § 3: Landsplandirektiver 
Lovtekst: ” Miljøministeren kan til varetagelse af landsplanmæssige interesser, herunder sikring af kvalitet i 
planlægningen, fastsætte regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indholdet af planlægningen efter 
loven” 
 
Temakode: 1140 
Gennem årene har skiftende miljøministre offentliggjort en række såkaldte landsplandirektiver. Landsplandi-
rektivernes meget forskellige karakter gør det vanskeligt at gennemføre generel (fælles) standardisering af 
alle temaer. BLST, Landsplan arbejder med at skabe overblik over landsplandirektiverne i PlansystemDK. 
 
BLST har ansvaret for temaet. 
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Tabel 4.20.1 Landsplandirektiv, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype Værdiområde Bemærkning 

Beskrivelse Beskrivelse af 
landplandirektivets 
indhold. 

Landsplandirektiv med 
regionplanretningslinier 
og tilvejebringes en 
lokalplan for Christia-
nia.. 

O Tekststreng 256  

 
Tabel 4.20.2 Landsplandirektiv, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Landsplandirektiv Miljøministeren kan til varetagelse af landsplanmæssige interesser, herunder sikring af 
kvalitet i planlægningen, fastsætte regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indhol-
det af planlægningen efter loven. 

 
 

4.21 Planloven: § 5a, stk. 3: Kystnærhedszonen 
Lovtekst: ” Kystnærhedszonen, der omfatter landzonerne og sommerhusområderne i kystområderne, frem-
går af kortbilaget til loven” 
 
Temakode: 1141 
 
BLST har ansvaret for temaet. 
 
Tabel 4.21.1 Kystnærhedszonen, specifikke registreringsbehov: 

Feltnavn Formål 
 
Eksempel 

 
Obligatorisk/ 
Frit Datatype Værdiområde Bemærkning 

TypeKode Registrering amt 
for amt ved 
angivelse af 
amtsnummer. 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
420 
500 
550 
600 
650 
700 
760 
800 

150 O 3 cifret heltal 100 - 999 Den oprindelige 
kystnærhedszone 
er digitaliseret amt 
for amt. 
Københavns kom-
mune og Køben-
havns Amt er 
samlet under ”150” 
og Frederiksberg 
Kommune har ikke 
arealer inden for 
kystnærhedszonen. 
Detailkort over 
kystnærhedszonen 
i målestok 
1:100.000 er ud-
sendt til kommuner 
og amter i forbin-
delse med Miljømi-
nisteriets vejled-
ning nr. 76 af 27. 
april 1993. 
 

 
Tabel 4.21.2 Kystnærhedszonen, begrebsdefinitioner: 
Begreb Begrebsdefinition 

Kystnærhedszone Planlægningszone, der skal sikre at landets kystområder søges friholdt for bebyggelse og 
anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. I daglig tale ”3 km zonen”. Afgrænsningen er 
fastsat ved lov – planlovens kapitel 2a. 

 
Det oprindelige og juridisk gældende tema består af polylines, der markerer kystnærhedszonens afgræns-
ning. BLST vil løbende stille et flade tema til rådighed der viser kystnærhedszonen som polygoner. Flade-
temaet opdateres løbende på 
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5 Bilag 1, Planlovens § 11a 
§ 11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 
1) udlægning af arealer til byzoner og sommerhusområder, 
2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenhe-
den af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v., 
3) den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig 
pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål 
for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for 
enkeltstående butikker, jf. §§ 5 l-5 r, 
4) beliggenheden af trafikanlæg, 
5) beliggenheden af tekniske anlæg, 
6) beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige be-
liggenhedskrav, 
7) beliggenheden af de i § 11 g nævnte anlæg, 
8) sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan 
sikres mod støjgener, jf. § 15 a, 
9) beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder, 
10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsom-
råder, 
11) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, 
12) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, 
13) varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-
interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, 
14) sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige 
kulturhistoriske bevaringsværdier, 
15) sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sam-
menhængende landskaber, 
16) sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi, 
17) anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, 
18) arealanvendelsen i kystnærhedszonen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 5 a, stk. 1, og § 5 b og 
19) realisering af regler eller beslutninger efter lovens §§ 3 og 5 j. 
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