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1 Innledning 

 

GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for 

elektronisk samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i 

geografisk relatert saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er 

utarbeidet av leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS. 

Dette dokumentet inneholder beskrivelse av modeller og tjenester for oppslag i 

planregistre. 

All dokumentasjon av standardene ligger på 

http://www.geointegrasjon.no/standard/ . Der finnes det også lenke til den 

komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon. 

 

http://www.geointegrasjon.no/standard/
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2 Plan brukstilfeller  

2.1 Overordnet scenario  

Planportal - (Use Case diagram)  

Som Innbygger, Saksbehandler, Utbygger eller Politiker ønsker jeg informasjon om planer som 

berører meg direkte eller jeg vil finne planer relatert til min arbeidssituasjon. 

Vi har alternative metoder for å finne planer. Dette kan skje på en av følgende måter: 

1. Angi en adresse og ut fra denne finne eiendommer 

2. Angi en eiendom direkte 

 

Når eiendommen er funnet kan jeg hente området for eiendommen og deretter finne planer som helt 

eller delvis berører eiendommen. 

Alternativt har jeg informasjon om en konkret plan til å finne den direkte eller jeg har et kartutsnitt og 

ønsker å se alle planer innenfor området. Planer finnes da ut fra 

1. Finn planer ved søk på plannavn, planident, planstatus eller  

planer ut fra start- og slutt-dato 

2. Finn alle planer innenfor et rektangel, for eksempel området for et kartutsnitt 

 

 

Figur: 1 
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2.2 Finn planer for et område  

2.2.1 Vis (gjeldende og foreslåtte) planer for område/polygon  

Vis gjeldende planer og planforslag for et område - (Use Case diagram)  

Oppgave: Finn planer for et område og presenter disse i en oversikt 

Bruker sitter i en portal og ønsker å få informasjon om hvilke planer som gjelder for et angitt område. 

Portalen henter listen fra planregisteret og presenterer listen for bruker.  

På bakgrunn av listen kan bruker be om mer informasjon om en plan, inklusive historikk 

(planbehandlinger), dispensasjoner, kart og dokumenter. Dette er dekket i egne brukstilfeller. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    FinnPlanerForOmråde(område) (fra planregister) 

        Returnerer Arealplan (planid, plannavn, plantype, igangsattdato, vedtaksdato, planstatus) 

 

Planer innenfor et område kan også vises i et kart. Dette kan utføres gjennom en LINK funksjon til 

GIS. 

 

Figur: 2 
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Vis gjeldende planer og planforslag for en eiendom - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Finn planer for en eiendom og presenter disse i en oversikt 

Oppgaven bygger på Vis (gjeldende og foreslåtte) planer for et område. Bruker har matrikkelnummer 

for eiendommen og ønsker å finne ut hvilke planer som gjelder for denne eiendommen. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    SjekkMatrikkelenhet(matrikkelnr) (fra matrikkel) 

        Sjekker om matrikkelenhet finnes 

2. webservice:    HentOmrådeForMatrikkelenhet(matrikkelnr) (fra matrikkel) 

        Returnerer Område (flategeometri) for gitt eiendom 

3. webservice:    FinnPlanerForOmråde(område) (fra planregister) 

        Returnerer Arealplan (planid, plannavn, plantype, igangsattdato, vedtaksdato, planstatus) 
 

 

Figur: 3 
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Vis gjeldende planer og planforslag for en adresse - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Finn planer for en adresse og presenter disse i en oversikt 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    FinnVeger(adressenavn) (fra matrikkel) 

        Returnerer en liste av Vegnavn for adressenavnet 

2. webservice:    FinnAdresserForVeg(adressenavn) (fra matrikkel) 

        Returnerer en liste av Adresser for veg 

        Klienten må ha funksjoner for å definere et område rundt valgt adresse. Dette skjer enten ved 

digitalisering av polygon eller med funksjon for buffersone rundt adressepunkt. 

3. webservice:    FinnPlanerForOmråde(område) (fra planregister) 

        Returnerer Arealplan (planid, plannavn, plantype, igangsattdato, vedtaksdato, planstatus) 
 

 

Figur: 4 
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2.2.2 Vis detaljer om plan  

Vis detaljopplysninger om plan - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Finn informasjon om en gitt plan fra postliste 

Innbygger ser planforslag i postliste og ønsker informasjon om planen. Brukstilfellet kan benyttes også 

mot sakssystemet, GIS og arkivet. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1.         Bruker velger sak fra lista 

2. webservice    HentSak 

        Henter sak fra sakssystem/arkiv 

3. link:        VisJournalpost(saksnummer og dokumentnummer, løpenummer) 

        (fra arkiv) 

4. link:        VisDokument(dokumentid) (fra arkiv) 

        Generelt oppslag i saksbehandlingssystem mot arkiv 

5. link:        VisSak(saksnummer) (fra sak, arkiv, kart) 

        Generelt oppslag for å vise informasjon i sak, arkiv, kart 

6. link:        VisPlan(planid) (Planid er eksternøkkel til Sak) 

        Viser data systemet har registrert om aktuell plan 

 

Alternativt kan en bruke web-services for å hente journalposter og dokumenter i punkt 3 og 4. 
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Figur: 5 
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Vis områder for plan - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: En innbygger sitter med en kartportal som en publikumsløsning og har avgrenset området 

geografisk innenfor sitt interesseområdet ved geografiske søk. Dette kan skje ved å posisjonere 

kartutsnittet ved søk på adresser eller eiendommer 

Innbygger ber om å få vist alle planområder innenfor utsnittet. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:  FinnPlanerForOmråde( Planstatus, Område) 

        Geografisk område kan være rektangel som avgrenser kartutsnittet. 

        Returnerer nøkkelinformasjon for plan 

2. webservice:    HentPlanområder( Planident ) 

3.         Klient som viser planområde, for eksempel GIS 

 
 

 

Figur: 6 
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Vis dispensasjoner for plan - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Finn dispensasjoner som er gitt for en plan 

Bruker har funnet frem til plan som berører henne og ønsker informasjon om hvilke dispensasjoner 

som er gitt for en plan.  

Portalen henter listen fra planregisteret som enten har dataene selv eller som henter det ved å sende det 

samme kallet videre til saksbehandlingssystemet. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

webservice:    FinnDispensasjoner( Søkskriterie ) 

        Returnerer PlanDispensasjon  

 

Vis dispensasjoner som er gitt i et gitt tidsrom 

 

Oppgave: Finn dispensasjoner som er gitt (for en plan) i et gitt tidsrom 

Søkskriterie defineres der søk begrenses til attributter angitt for dispensasjoner. Ved å angi en liste av 

søkekriteria benyttes AND som logisk operator mellom søkekriterie. På denne måten kan en finne alle 

dispensasjoner ved å angi vedtaksdato > 1.1.1980 og vedtaksdato < 1.1.2000 

 

Figur: 7 
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Vis historikken for en plan - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis historikken for en gitt plan 

Bruker søker frem planer og velger en plan med gitt planid. 

Han ønsker informasjon om hva som har skjedd med planen fra den ble vedtatt og til i dag.  

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:   FinnPlaner(planid) 

        Returnerer planid  

2. webservice:   HentPlan(planid) 

        Returnerer ArealplanBasis 

3. webservice:    HentPlanbehandlinger(planid)  

        Returnerer liste av Planbehandling 

4. Opprinnelig plan returneres også med endringstype ”Opprinnelig plan”. 
 

 

Figur: 8 
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Vis aktører for en plan - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis liste over aktører for opprinnelig plan 

Bruker kjenner planid og ønsker informasjon om hvilke aktører som var involvert m.h.t. den 

opprinnelige planen. Ønsker bruker tilsvarende informasjon knyttet til en mindre endring, gjør 

vedkommende et oppslag i saksbehandlingssystemet for å hente denne informasjonen.  

Portalen spør planregisteret om en oversikt over planbehandlinger som er utført for valgt plan og 

presenterer disse for bruker. Til hver planbehandling finnes saksnummer og kobling til hvilke aktørere 

som har vært involvert. Aktører kan hentes ut sammen med hva slag rolle vedkommende aktør har til 

planbehandlingen. I arkivet er aktørtypene roller for sakspart. For å vises disse hentes saken fra arkivet 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    HentPlanbehandlinger(planid, søkskriterie) (fra planregister) 

        Returnerer Planbehandling 

        Opprinnelig kan hentes også for endringstype ”Opprinnelig plan”. 

2. webservice:    HentAktører(Saksnummer (fra planregister) 

        Returnerer en liste over aktører 

3. webservice:    HentSak(saksnummer) (fra arkiv) 

        Returnerer Sak inklusive saksparter 

 

Alternativt kan dette løses ved: 

1. webservice:    FinnSaksmapper(..., søkskriterie) (definerer søk med arealplanId) 

        Returnerer Saksmappe som har saksnummer som attributt 

2. webservice:    HentAktører(saksnummer) 
 

 

Figur: 9 

  



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  15 

Vis relaterte planer - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis liste over relasjoner til andre planer 

Bruker kjenner planid og ønsker informasjon om hvilke planer som er påvirket av aktuell plan eller 

hvilke som påvirker denne planen. 

 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    HentPlan(planid) (fra planregister) 

        Returnerer Arealplan. 

2. webservice:    HentRelatertePlaner(planid ) 

        Returnerer en liste over planer med relasjon til aktuell plan 
 

 

Figur: 10 
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Vis plan i kart - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis et kart som inkluderer en gitt plan 

Bruker kjenner planid og ønsker å få den presentert i et kart. Portalen ber planregisteret om 

avgrensningen for planen for å kunne presentere et passende kartutsnitt via en kartløsning. Portalen ber 

så en kartklient om å vise et kartutsnitt med angitt størrelse og med data fra angitt plan.  

Brukstilfellet tilfredsstilles via alternative metoder og tjenester: 

1. link:        VisPlan(planid) (fra GIS) 

        Link til annen applikasjon som viser kart i angitt størrelse og med plankartet som et kartlag 

 

Alternativt hente geografiske objekter som vektordata for presentasjon i egen løsning: 

1. WFS    HentPlankart 

        OGC service som henter geografiske objekter fra en GIS tjener 

        Klienten som kaller tjenesten må kunne presentere geografiske data 

 

Alternativt hente kartbilde for presentasjon i egen løsning: 

1. webservice:    HentBboxForPlan(planid) (fra planregister) 

        Returnerer Bbox som omslutter planen 

2. wms:    HentPlankart(bbox, lag) (fra kart) 

        Returnerer plankartet 
 

 

Figur: 11 
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 Vis gjeldende planbestemmelser - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis gjeldende planbestemmelser for en gitt plan 

Bruker ønsker informasjon om gjeldende bestemmelser for en gitt plan. Gjeldende bestemmelser 

ajourholdes ved at ett dokument i planregistret inneholder/ajourføres med gjeldende bestemmelser. 

 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    HentPlan(planid) (fra planregister) 

                        Returnerer ArealplanBase  

2. webservice:    HentGjeldendeBestemmelser(PlanId) 

        Returnerer PlanDokument 

3. webservice:    HentPlanfil(dokumentid) (fra arkiv) 

        Returnerer innholdet av et dokument 

4. link        VisDokument(dokumentid) (fra planregister, arkiv) 

        Viser dokumentet 
 

 

Figur: 12 
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2.3 Hva skjer med en plan  

Vis høringsuttalelser for planarbeidet - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis liste over høringsuttalelser som er gitt til en plan 

Bruker kjenner planid og ønsker informasjon om hvilke høringsuttalelser som er gitt for denne planen. 

Alle planbehandlinger hentes fra planregistret og dokumenttyper hentes fra Arkivet for saksnummer 

som finnes i planbehandlingen. 

Bruker får opp en liste over dokumentkategorier og velger den som angir høringsuttalelse. Bruker får 

på bakgrunn av dette valget opp en liste over dokumenter.  

Hvis planen har vært gjennom revisjoner, kan bruker gis anledning til å velge om dokumentene skal 

hentes fra saksbehandlingen av en av revisjonene i stedet for behandlingen av opprinnelig plan. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    HentPlanbehandlinger(PlanId)  

        Returnerer Planbehandling(saksnummer, endringstype, vedtaksdato, posisjon) 

2. webservice:    FinnDokumenttyper(saksnummer) 

        Returnerer dokumentkategorier for angitt planbehandling 

3.         Velg dokumentkatogori ut fra liste 

4. webservice:    FinnDokumenter(planid, [kategori]) (fra plan) 

        Returnerer Dokument (saksnummer, løpenummer, dokumentnummer, dokumentid, tittel, 

avsender/mottager, dato, mimetype, filnavn) 

 

Vis klager for en plan 

Oppgave: Vis liste over klager som er gitt for en plan. 

Denne oppgaven løses på samme måte som Vis høringsuttalelser for plan. Bruker velger kategori for 

klage. 

 

Vis innsigelser for en plan 

Oppgave: Vis liste over innsigelser som er gitt for en plan. 

Denne oppgaven løses på samme måte som Vis høringsuttalelser for plan. Bruker velger kategori for 

innsigelser. 

Datamodellen for digitalt planregister inneholder ikke informasjon om innsigelsesmyndighet så 

funksjonen kan bare gi oversikt over alle innsigelser for valgt plan. Det er opp til klienten hvordan 

dette presenteres. 
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Figur: 13 
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Vis prosess for plan - (Use Case diagram)  

 

Oppgave: Vis prosess for planbehandlingen 

Bruker ønsker å få oversikt over prosessen for en plan med datoer og status for hvor i prosessen planen 

er. Hvis planen er i en høringsfase, ønskes nærmere informasjon om dette. Portalen henter oversikt 

over planen fra planregisteret. 

Brukstilfellet tilfredsstilles via følgende tjenester: 

1. webservice:    HentPlanbehandlinger(planid) (fra planregister) 

        Returnerer Planbehandling(saksnummer, endringstype, vedtaksdato, posisjon) 

         

2. webservice:    HentFaserForSak(saksnummer) (fra sak) 

        Returnerer Prosesstrinn utvidet med fasetype (for eksempel Høring) 

 

Portalen kan fremheve gjeldende fase ut i fra data på prosesstrinn, kan ha egen tjeneste for å lage 

høringsuttalelse basert på fasetype høring, kan gruppere journalposter (dokumenter) i saken på faser ut 

i fra dato. 

 

Figur: 14 

  

  



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  21 

3 Plattformuavhengig modell (PIM) for Plan  

Om Plan: 

Her beskrives datamodell og funksjonelt grensesnitt for web tjenester mot kommunale 

planinformasjonssystemer og planregister. 

Det funksjonelle grensesnittet er basert på prinsipper angitt nedenfor som er framkommet gjennom 

gruppearbeid og møter mellom aktører innen Sak/Arkiv og GIS. 

Metoder som er beskrevet er basert på å finne informasjon fra planregister som kan benyttes for innsyn 

i portalløsninger. Funksjoner er basert på å hente informasjon også fra sak og arkiv for planprosesser 

og dokumenter. 

PIM: 

UML modeller for informasjonsobjekter og datamodell som er basis for grensesnittet mot planregistre.  
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Basis - (Logical diagram)  

 

Viser basis datatype for arealplan.  

Denne brukes i tjenester for å hente nøkkelinformasjon om en plan i lister og utvalg i brukstilfeller for 

å liste ut og velge aktuell plan 

 

Figur: 1 
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Felles - (Logical diagram)  

 

Viser felles datatyper for klasser som benyttes i flere andre domener 

 

Figur: 2 
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Utvidet - (Logical diagram)  

 

Viser utvidet datamodell for plan med assosiasjoner til planbehandling, dokumenter og dispensasjoner. 

Gjeldende bestemmelser for plan er gitt av navngitt assosiasjon fra Arealplan til Plandokument. 

 

Figur: 3 
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Dokument - (Logical diagram)  

 

Viser datamodell for tilknyttede saker, dokumenter og filer. Dokumenter er hentet fra Arkiv domenet. 

 

Figur: 4 
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Aktør - (Logical diagram)  

 

Datamodell for Aktør. Modellen for kontakt er hentet fra Felles domenet for Arkiv og mer detaljer om 

person og organisasjon kan sees der. 

 

Figur: 5 
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Koder - (Logical diagram)  

 

Viser datamodell for koder i plan. 

Inneholder også kodeliste for dokumenttyper fra Arkiv. Denne har en egen subtype for 

PlanDokumenttype i henhold til PBL 2008. 

 

Figur: 6 
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Komplett - (Logical diagram)  

 

Viser komplett datamodell og tjenester 

 

Figur: 7 
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3.1 Tjenesteskjema  

Tjenesteskjema - (Logical diagram)  

 

Viser operasjoner i tjenesteskjema 

 

Figur: 8 
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3.1.1 Basis  

 

Operasjoner 

 

Metode Merknad Parametre 

FinnPlaner()  

Returnerer: 

ArealplanBase 

Array: True 

 

Finner nøkkelinformasjon for Arealplan 

gjennom et generelt søk. 

Søkekriterier angis med Objektnavn.attributt. 

Flere kriteria kan angis som en liste.av kriterie 

og søkeoperator. 

 

Søk er begrenset til attributter i 

ArealplanBase. Ved kombinasjon av flere 

søkefelt benyttes AND som logisk operator 

mellom kriteria. 

 

sok (som Søkskriterie) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

FinnPlanerForMatrikkel 

enhet()  

Returnerer: 

ArealplanBase 

Array: True 

 

Finner alle planer som berører en eiendom.  

Matrikkelenhet må være kjent og kan finnes 

gjennom operasjoner mot matrikkelen eller 

ved geografiske søk innen område. 

 

matrikkelnr (som 

Matrikkelnummer) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

 

 

 

  



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  31 

3.1.2 Kart  

Operasjoner 

 

Metode Merknad Parametre 

FinnPlanerForOmråde()  

Returnerer: 

ArealplanBase 

Array: True 

 

Henter planer for et geografisk definert 

område. Kan eksempelvis være område for en 

eiendom/matrikkelenhet eller et polygon 

definert gjennom en kartklient 

 

område (som Område) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentBboxForPlan()  

Returnerer: 

Bbox 

Array: False 

 

Henter ut omsluttende rektangel for en plan 

basert på planens område. Benyttes for å 

kunne lage Bbox i url for wms kall. 

 

planid (som NasjonalArealplanId) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentPlanområder()  

Returnerer: 

Planområde 

Array: True 

 

Henter geografisk område(r) som planen 

inneholder. Returnerer flateobjekt for planen. 

Det kan være flere objekter dersom planen er i 

flere vertikalnivå eller at planområdet er 

splittet i 2 eller flere flater. 

 

planid (som NasjonalArealplanId) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

SjekkMidlertidigForbud()  

Returnerer: 

boolean 

Array: False 

 

Kontrollerer om Arealplan er omfattet av 

område for midlertidige forbud.  

 

Returnerer true/false avhengig av om den 

geografiske analysen finner om områder 

overlapper. 

 

planId (som NasjonalArealplanId) 

kontekst (som PlanKontekst) 
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3.1.3 Utvidet  

Operasjoner 

 

Metode Merknad Parametre 

FinnDispensasjoner()  

Returnerer: 

Dispensasjon 

Array: True 

 

Finner alle dispensasjoner som tilfredsstiller et 

generelt søk. 

Søkekriterier angis med Objektnavn.attributt. 

Flere kriteria kan angis som en liste.av kriterie 

og søkeoperator. 

 

Søk er begrenset til attributter for klassen 

Dispensasjon. Ved å angi en liste av 

søkekriteria benyttes AND som logisk 

operator mellom søkekriteria 

 

sok (som Søkskriterie) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

FinnPlanbehandlinger()  

Returnerer: 

Planbehandling 

Array: True 

 

Finn Planbehandlinger for Arealplan som 

tilfredsstiller et søk 

Søkekriterier angis med Objektnavn.attributt. 

Tjenesten returnerer en liste av 

Planbehandlinger. 

 

Søk er begrenset til attributter for 

Planbehandling med sublassen PlanEndring 

Dersom en liste av søkekriteria defineres, 

benyttes AND som logisk operator. 

 

sok (som Søkskriterie) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentArealplan()  

Returnerer: 

Arealplan 

Array: False 

 

Henter utvidet arealplanobjekt gitt nasjonal 

arealplanid. 

 

planid (som NasjonalArealplanId) 

returnerPlanbehandlinger (som 

boolean) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentGjeldende 

Planbestemmelser()  

Returnerer: 

Plandokument 

Array: True 

 

Henter dokumentet med gjeldende 

planbestemmelser for Arealplan 

 

planid (som NasjonalArealplanId) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentAktører()  

Returnerer: 

Aktør 

Array: True 

 

Henter aktører for en planbehandling.  

For å finne saksparter må en gå til Sak eller 

bruke oprasjon for HentSak /  FinnSaksmapper 

 

saksnummer (som Saksnummer) 

kontekst (som PlanKontekst) 
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Metode Merknad Parametre 

HentRelatertePlaner()  

Returnerer: 

PlanRelasjon 

Array: True 

 

Henter alle relaterte planer til valgt plan. 

Returnerer datatypen PlanRelasjon som 

inneholder PlanIdent og planforholdstype for 

relatert plan. 

 

planid (som NasjonalArealplanId) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentKodelister()  

Returnerer: 

Kode 

Array: True 

 

Henter kodelister for plan. Kodelistenavn må 

angis for å begrense utvalget til en bestemt 

kodeliste 

 

kodelistenavn (som string) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

FinnPlandokumenter()  

Returnerer: 

Plandokument 

Array: True 

 

Tjenesten returnerer 0 eller flere dokumenter 

for angitt Arkiv og saksnummer 

Parameter returnerFil bestemmer om kun 

metadata for plandokumentet hentes eller om 

fil med selve dokumentinnholdet også hentes. 

For å hente fil, se tjenesten HentPlanfil 

 

Arkivnavn (som string) 

saksnummer (som Saksnummer) 

returnerFil (som boolean) 

kontekst (som PlanKontekst) 

 

HentPlanfil()  

Returnerer: 

Fil 

Array: False 

 

Tjenesten returnerer innholdet i filen tilknyttet 

angitt plandokument. 

 

systemID (som string) 

kontekst (som PlanKontekst) 
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4 Bruk av tjenestene 

Datamodell og tjenester er definert ut fra behov for innsyn i planinformasjon 

innen kommunal sektor med hovedfokus på integrasjon med arkiv og 

saksbehandling.  

Datamodellen er gjennomgått og harmonisert med MD’s datamodell utarbeidet 

for plankartforskriften. Informasjonsobjektene skal korrespondere med hverandre 

i de to modellene og begreper er definert på samme måte. 

Datamodellen for GeoIntegrasjon har en spesiell relasjon fra Arealplan til 

Plandokument for å kunne håndtere Gjeldende bestemmelser. 

4.1 Sentrale objekter 

For full informasjon om arealplan og planfremstilling, henvises til kartforskriften 

til plan og bygningsloven, se www.regjeringen.no/kartforskriften  

Beskrivelsene under angir klasser med attributter for tjenester mot kommunale 

planregister og tjenester for utveksling av informasjon mellom systemer og 

mellom ulike forvaltningsnivå. 

4.1.1 ArealplanBasis 

Inneholder basis informasjon for en arealplan.  

Klassen benyttes for søk og gjenfinning av planer og inneholder navn og 

gjeldende status for planen sammen med informasjon om at dokumentasjon og 

planstatus er oppdatert i henhold til planbehandlinger som er utført på planen. 

4.1.2 Arealplan 

Inneholder utvidet informasjon om en arealplan. 

Klassen inneholder nøkkelinformasjon med ArelplanBase sammen med 

informasjon tilsvarende det som finnes for plankart og med relasjoner til berørte 

planer.  

 En eller flere Planbehandling(er) må knyttes til en Arealplan for å 

registrere og finne informasjon om Aktører og Dokumenter. 

Planbehandling inneholder også saksnummer for arealplan for kobling til 

sakssystem 

 En egen navngitt assosiasjon er lagt til for Gjeldende bestemmelser. 

 For å finne kartbasert informasjon som geometri og vertikalnivå må 

planområde hentes via tjeneste 

4.1.3 Planbehandling 

Inneholder utvidet informasjon om alle behandlinger og endringer som en 

arealplan er gjennomgår. 

Dette er en sentral klasse for integrasjon med andre informasjonsobjekter og til 

selve saksbehandlingen. En arealplan vil minimum ha en planbehandling for 

oppstart av plan. Nye planbehandlinger legges til ved saksbehandling og vedtak 

for en plan. 

Planbehandling inneholder også assosiasjoner til Aktører og Dokumenter i 

tilknytning til en plan.  

http://www.regjeringen.no/kartforskriften
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Enkelte typer planbehandlinger kan stedfestes og dette gjøres ved å registrere 

attributt for posisjon. 

4.1.4 Dispensasjon 

Inneholder informasjon om dispensasjoner som er innvilget i forbindelse med 

byggesaker.  

Innvilgende dispensasjoner registreres i planregistret og inneholder saksnummer 

til sak som fører til dispensasjonen. Dispensasjonen i planregistret skal inneholde 

nasjonal arealplanid til planen det dispenseres fra. 

Dispensasjoner stedfestes med et punkt i plankartet og denne registreres på 

objektet med attributtet posisjon. 

4.1.5 Plandokument 

Inneholder overordnet informasjon om dokumenter. Selve dokumentet ligger 

normalt i saksarkivet. Modellen kan også inneholde dokumenter lagret lokalt eller 

med referanse til andre arkiver. Informasjon om dette ligger i attributtet 

arkivNavn.  

4.1.6 Søkskriterie 

Søkskriterie angis som et par av feltnavn/feltverdi sammen med attributtoperator 

eller som bounding box kriterie.  Attributtoperator kan ha verdiene: 

 LT (<), LE (<=), EQ (=, like), GE (>=) og GT (>) 

Feltnavn angis alltid med objekt.feltnavn.  

Det er alltid AND mellom søkeargumentene dersom flere kriterier spesifiseres. 

Alle felt som kan returneres av det tilhørende finnkallet kan angis som søk, med 

unntak av Posisjon.  

Argument er case insensitivt. * benyttes som ”wild card”: Hvis det er * i verdien 

og operator er EQ, utføres SQL ”like”.  

Eksempel:  ”test*” -> ”like ’test%’” som SQL. 

 

Eksempel på innholdet i et søk på attributter: 

<Soekskriterie> 

 <operator>EQ</operator> 

 <feltnavn>ArealplanBase.arealplanid.nummer.administrativenhetsnummer.

  kommunenummer 

 </feltnavn> 

 <feltverdi>0704</feltverdi> 

</Soekskriterie> 

<Soekskriterie> 

 <operator>EQ</operator> 

 <feltnavn> ArealplanBase.arealplanid.planidentifikasjon</feltnavn> 

 <feltverdi>20110005</feltverdi> 

</Soekskriterie> 
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Eksempel på innholdet i et søk med bBox: 

<Soekskriterie> 

 <operator>EQ</operator> 

 <bbox> 

  <nedreVenstre> 

   <x>123456</x> 

   <y>1234567</y> 

  </nedreVenstre> 

  <oevreHoeyre> 

   <x>234567</x> 

   <y>2345678</y> 

  </oevreHoeyre> 

 </bbox> 

</Soekskriterie> 
 

 

4.2 Kodelister 

 

Kodelister er definert i den komplette datamodellen for Arealplan. Alle kodelister 

er angitt med referanse til fag/standarder som de er hentet fra. Ved referanse til 

GeoIntegrasjon er dette en kodeliste som bare gjelder for vår datamodell. 

 

4.2.1 Kodelister fra PBL 

Følgende kodelister er hentet fra kartforskrift til PBL (plan- og bygningslov av 

2008), inkludert SOSI. Disse vedlikeholdes utenfor GeoIntegrasjon og må 

importeres/hentes ved nye versjoner av standarden. 

 Plantype 

 Planstatus 

 Lovreferanse 

 Planbestemmelse 

 Vertikalnivå  

 Planforholdstypekode 

 Dispensajsonstypekode 

4.2.2 Kodelister fra NOARK 

Kodeliste for Aktørrollekode er hentet fra NOARK 

 

 class Koder

FORSLST=Forslagsstil ler

UTARBAV=Utarbeidet av

NABO=Nabo

TILTH=Tiltakshaver

Referanse: NOARK
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4.2.3 Kodelister for GeoIntegrasjon 

Kodelister definert og vedlikeholdt for 

GeoIntegrasjon  

 Planbehandlingstypekode 

 Planendringstypekode 

 Plandokumenttype 

 

 WMS Layers 

Dette er en kodeliste som ikke benyttes 

direkte i funksjonsgrensesnittet, men er en 

anbefaling for GIS applikasjoner som skal 

levere kart som WMS tjeneste 

 

 

 

 

4.3 Eksempler 

Eksempler er skrevet som pseudokode. 

4.3.1 FinnPlaner 

// Hent nøkkeldata for arealpan lagret med nasjonal arealplan-id 

PlanKontekst kontekst 

SoekkriterieListe sk 

Soekefelt arg1 

arg1.fieldName = ”ArealplanBase.arealplanid.nummer. 
   administrativenhetsnummer.kommunenummer” 

arg1.fieldValue = ”0704” 

Soekskriterie sk1 

sk1.operator = SoekeOperatorEnum.EQ 

sk1.Kriterie = arg1 

sk.add(sk1) 

Soekefelt arg2 

arg2.fieldName = ” ArealplanBase.arealplanid.planidentifikasjon” 
arg2.fieldValue = ”r201100019” 

Soekskriterie sk2 

sk2.operator = SoekeOperatorEnum.EQ 

sk2.Kriterie = arg2 

sk.add(sk2) 

 

PlanBaseListe planer = PlanBasisService.FinnPlaner( sk, kontekst ) 

 

 

 class Koder

0 - Planforslag mottatt

1 - Plan tatt ti l  behandling

2 - Endelig planvedtak

3 - Gjeldende bestemmelser

4 - Ikrafttredelse

5 - Kunngjøring endelig vedtatt plan

6 - Opphevelse

Andre kodeverdier er opsjonelle og 

kan legges inn. Eksempler:

10 - Klage

11 - Innsigelse

12 - Kommentar

Referanse: GeoIntegrasjon
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4.3.2 FinnPlanbehandlinger 

// Hent alle planbehandlinger for en gitt arealpan. Operasjonen 

returnerer alle planbehandlinger som et array 

PlanKontekst kontekst 

SoekkriterieListe sk 

Soekefelt arg1 

arg1.fieldName = ”Planbehandling.arealplanid.nummer. 

administrativenhetsnummer.kommunenummer” 

arg1.fieldValue = ”0704” 

Soekskriterie sk1 

sk1.operator = SoekeOperatorEnum.EQ 

sk1.Kriterie = arg1 

sk.add(sk1) 

Soekefelt arg2 

arg2.fieldName = ”Planbehandling.arealplanid.planidentifikasjon” 

arg2.fieldValue = ”r201100019” 

Soekskriterie sk2 

sk2.operator = SoekeOperatorEnum.EQ 

sk2.Kriterie = arg2 

sk.add(sk2) 

 

ArealplanListe planer = PlanUtvidetService.FinnPlanbehandlinger 

    ( sk, kontekst ) 
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4.4 Vedlegg 2: Forklaring til attributtene 

Forklaring til attributter i overordnede klasser.  

4.4.1 NasjonalArealplanId – Nøkkel for entydig bestemmelse av arealplan 

 

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

nummer Administrativenhetsnummer Inneholder enten 

kommunenummer, 

fylkesnummer eller  

statlig nummer=1 

Oppgi enhetsnummer 

etter hva slags type plan 

som identifiseres 

Planregistret skal inneholde 

administrativt enhetsnummer for 

alle planer 

planidentifikasjon String Unikt Plan-ID innenfor 

valgt enhetsnummer 

 Planregistret bør innehold 

funksjoner for tildeling av 

entydige plan-Identer og skal ikke 

inneholde duplikate 

kombinasjoner av enhetsnummer 

og plan-id 

 

 class Felles

Felles::NasjonalArealplanId

+ nummer:  Administrativenhetsnummer

+ planidentifikasjon:  string
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4.4.2 Plankontekst – for å angi standardverdier 

Denne strukturen brukes i alle operasjoner for å angi sett av standardverdier som skal benyttes for tjenesten. Plankontekst er en 

utvidelse til felles definisjon av Kontekst i GeoIntegrasjon. 

 

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

språk string Språk som ønskes 

benyttet i meldinger 

etc 

nb-NO  Bokmål 

nn-NO  Nynorsk  

er de mest aktuelle 

Dersom tjener ikke støtter angitt 

språk benyttes standard språk for 

systemet 

klientnavn string Navn på klientsystem Til bruk ved logging etc  

klientversjon String Versjon av klient Til bruk ved logging etc  

 class Teknisk

Teknisk::Kontekst

+ språk:  string [0..1]

+ klientnavn:  string [0..1]

+ klientversjon:  string [0..1]

+ systemversjon:  string [0..1]

Teknisk::PlanKontekst

+ koordinatsystem:  KoordinatsystemKode [0..1]
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Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

systemversjon string Versjon av plattform 

klient kjører på 

Til bruk ved logging etc  

koordinatsystem heltall SOSI kode for 

koordinatsystem 

Koordinatsystem for 

koordinater som 

returneres. 

Merk at SOSI-kodene 

22, 23 og 25 tilsvarer 

UTM Euref 89 Sone 32, 

33 og 35  

Standard koordinatsystem 

benyttes fra oppsett hvis kode 

ikke er angitt 
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4.4.3 ArealplanBase – benyttes for å angi basis metadata for arealplan 

  

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

arealplanId Nasjonal 

ArealplanId 

Nummer + PlanID Nøkkel for entydig 

bestemmelse av 

arealplan 

 

plannavn String Planens navn  Alle planer vil normalt inneholde 

navn. 

planType kodeverdi Numerisk verdi for 

Plantype ut fra 

standard kodeliste 

gitt av forskrift til PBL 

  

 class Basis

«dataType»

Basis::ArealplanBase

+ arealplanId:  NasjonalArealplanId

+ plannavn:  string

+ planType:  Plantype

+ planstatus:  Planstatus

+ plandokumentasjonOppdatert:  bool

+ ubehandletKlage:  bool

+ ubehandletInnsigelse:  bool

+ vedtaksDato:  Date [0..1]
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Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

planStatus kodeverdi Numerisk verdi for 

Planstatus ut fra 

standard kodeliste 

gitt av forskrift til PBL 

  

plandokumentasjonOppdatert Boolsk Flagg med Ja/Nei   Vil gi kallende system informasjon 

om vedtatt endring(er) i plankart, 

bestemmelser eller dokumenter 

kan finnes uten at informasjon i 

planregistret er oppdatert.  

ubehandletKlage Boolsk Flagg med Ja/Nei  Vil gi kallende system informasjon 

om klage er sendt for gjeldende 

plan og om denne er 

saksbehandlet. 

ubehandletInnsigelse Boolsk Flagg med Ja/Nei  Vil gi kallende system informasjon 

om innsigelse er sendt for 

gjeldende plan og om denne er 

saksbehandlet. 

vedtaksDato dato Dato for når planen er 

vedtatt 
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4.4.4 Arealplan – benyttes for å angi utvidede metadata for arealplan 

  

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

arealplanNøkkel ArealplanBase Se over Fellesobjekt for plan  

planbestemmelse kodeverdi Numerisk verdi for 

hvordan 

planbestemmelser er 

angitt. Kodeliste er 

gitt av forskrift til PBL 

Bestemmelser kan 

finnes som del av 

plankart eller som egen 

beskrivelse/dokument 

 

lovreferanse kodeverdi Kode for hvilken 

versjon av PBL 

planen er utarbeidet 

etter 

  

lovreferanseBeskrivelse String    

 class Utv idet

Utv idet::Arealplan

+ arealplanNøkkel:  ArealplanBase

+ planbestemmelse:  Planbestemmelse

+ lovreferanse:  Lovreferanse

+ lovreferanseBeskrivelse:  string [0..1]

+ opprinneligArealplanId:  NasjonalArealplanId [0..1]

+ forslagsstil ler:  Forslagsstil ler [0..1]
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Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

opprinneligArealplanId Nasjonal 

ArealplanId 

  Vil bare inneholde verdi dersom 

planen er utarbeidet av en annen 

administrativ enhet enn det som 

gjelder for planregitret 

forslagsstiller Enumeration Privat eller Offentlig 

utarbeidet plan 
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4.4.5 Planområde – Geografisk plassering av arealplan 

 

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

vertikalnivå kodeverdi Numerisk verdi for 

hvilket vertikalnivå 

planen gjelder. 

Kodeliste er gitt av 

forskrift til PBL 

  

omriss Område Geografisk område i 

form av flate angitt 

av en lukket kurve 

  

 

 class Utv idet

Utv idet::Planområde

+ vertikalnivå:  VertikalnivåKode

+ omriss:  Område
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4.4.6 Planbehandling – informasjon om behandlinger og endringer for en arealplan 

  

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

saksnummer Saksnummer Entydig nøkkel for 

saksnummer i Arkiv 

Saksnummer i henhold 

til NOARK 5 med 

attributter for saksår og 

saksløpenummer 

Saksnummer er nøkkel for å 

finne dokumenter relatert til 

planbehandling 

arealplanId Nasjonal 

ArealplanId 

Nummer + PlanID Nøkkel for entydig 

bestemmelse av 

arealplan 

 

planbehandlingsType kodeverdi Kodeverdier etter GI-

kodeliste. 

Kode benyttes for å angi 

hvilken type 

planbehandling som 

gjelder for denne 

forekomsten. 

 

navn String Navn eller kort 

beskrivelse til 

planbehandlingen 

  

dato Dato    

 class Utv idet

Utv idet::Planbehandling

+ saksnummer:  Saksnummer

+ arealplanId:  NasjonalArealplanId

+ planbehandlingsType:  PlanbehandlingTypeKode

+ navn:  String [0..1]

+ dato:  Date

+ posisjon:  Punkt [0..1]
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Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

posisjon Punkt Stedsangivelse som 

koordinat  

  

 

4.4.7 Plandokument – referanse til dokumenter for planbehandlinger til en arealplan 

 

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

arkivnavn String Navn på arkiv.  Normalt er dette blankt 

for dokumenter i 

saksarkivet.  

Må angis for 

dokumenter i historisk 

arkiv eller egne 

systemspesifikke arkiver 

Navn på arkiv i planregistre som 

tillater lagring av dokumenter 

etter eldre lovverk og/eller 

dokumenter produsert før 

sakssystem ble innført 

dokumentreferanse String Referanse til 

dokumenter som ikke 

ligger i et Noark Arkiv 

  

 class Utv idet

Utv idet::Plandokument

+ arkivnavn:  String [0..1]

+ dokumentreferanse:  String [0..1]

+ dokumentDato:  Date
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Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

dokumentDato dato    

 

4.4.8 Dispensasjon – informasjon om innvilgende dispensasjoner 

 

Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

saksnummer Saksnummer Nøkkel i Arkiv til sak 

som førte til 

dispensasjonen 

 Merk at KUN dispensasjoner som 

innvilges legges inn i 

planregistret. For oversikt over 

alle dispensasjonssøknader 

henvises til Arkiv 

arealplanId NasjonalArealplanId Nummer + PlanID Nøkkel til planen det 

dispenseres fra 

 

dispensasjonsType Kodeverdi Numerisk verdi i 

kodeliste for PBL 

  

 class Utv idet

Utv idet::Dispensasjon

+ saksnummer:  Saksnummer

+ arealplanId:  NasjonalArealplanId [0..1]

+ dispensasjonsType:  DispensasjonsTypeKode

+ dispensasjonFra:  string [0..1]

+ vedtaksDato:  Date

+ posisjon:  Punkt [0..1]
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Attributt Datatype Forklaring Kommentarer gjeldende 

for kallende system 

Kommentarer gjeldende for 

planregister 

dispensasjonFra String Beskrivelse av hva 

tiltaket dispenseres 

fra 

 Skal ha verdi dersom 

dispensasjonsTypeKode gjelder 

arealbruk kommuneplan, 

reguleringsplan eller 

hensynssone. Det vil si at den 

har en av følgende verdier: 

140, 160 eller 170 

vedtaksDato Dato Dato for når 

dispensasjonen ble 

gitt 

  

posisjon Punkt Stedsangivelse med 

koordinat for tiltaket. 

  

 


