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Nuværende kode

Kort beskrivelse

Nye koder

Kort beskrivelse

Definitioner

Vejledningstekst
Anvendelseskoderne i denne kategori omfatter helårsbolig, uanset
boligtype, og evt. tilhørende anneks, med krav om persontilmelding.
Enheder i bygninger, der anvendes til døgninstitutioner hører ligeledes
under denne kategori.

Boligenhed i stuehus til landbrugsejendom til helårsbeboelse i
tilknytning til landbrug.
Boligenhed i et fritliggende, enfamiliehus (parcelhus), som ikke er
sammenbygget med andre bygninger, til beboelse.

Boligenhed i stuehus til landbrugsejendom.

Enheder i række-, kæde- eller klyngehus med lodret adskillelse
mellem enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller
delvis. Anvendelseskoden er uafhængig af, om bygningen er opført på
en selvstændig matrikel eller om det er sammenbyggede huse, som er
beliggende på én matrikel.
Enheder i dobbelthus (to boligenheder) med lodret adskillelse mellem
enhederne, men som deler ydervægge/skillevægge helt eller delvis.
Anvendelseskoden er uafhængig af, om bygningen er opført på en
selvstændig matrikel eller om det er sammenbyggede huse, som er
beliggende på én matrikel.
Boligenhed i etagebygning (to eller flere boligenheder) og i flerfamilieog tofamiliehus (med vandret adskillelse mellem enhederne).

Boligenhed i række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne).
Undtagelse er boligenhed i byhuse, som har selvstændig ydervægge, og som
er sammenbygget i skel, som registreres som boligenhed i énfamilehus.

Enheder til helårsbeboelse

110

Stuehus til landbrugsejendom

120

Fritliggende enfamilieshus
(parcelhus)

130

Række-, kæde-, dobbelthus
(lodret adskillelse mellem
enhederne)

110

120

132

140

150

Kollegium

Fritliggende enfamilieshus
(parcelhus)

Boligenhed fritliggende enfamilieshus (parcelhus), som ikke er
sammenbygget med andre bygninger til beboelse. Boligenhed i byhuse, som
har selvstændig ydervægge, og som er sammenbygget i skel, registreres
ligeledes som boligenhed i énfamilehus. Evt. boligenhed i tilhørende anneks
registreres under 185.Boligenhed i husbåd til beboelse registreres ligeledes
som parcelhus med angivelse i notatlinie, at der er tale om en husbåd.
Enheder i husbåde til erhversmæssig anvendelse registreres med det
pågældende erhvervs anvendelseskode (fx. teater eller restaurant)

UDFASES

131

Etagebolig bebyggelse,
flerfamiliehus herunder
tofamiliehus (vandret
adskillelse mellem enhederne)

Stuehus til landbrugsejendom

140

150

Række- og kædehus

Dobbelthus

Bolig i etageejendom,
flerfamiliehus og tofamiliehus

Kollegiebolig

Enheder i en bygning, hvor hovedanvendelsen af enhederne er
kollegium.

Dobbelthus (to boligenheder med lodret adskillelse mellem enhederne)

Etagebolig bebyggelse, flerfamiliehus herunder tofamiliehus (vandret
adskillelse mellem enhederne). Hvis en bygning f.eks. består af to eller flere
lodret adskilte enheder i stueplan, men hvor overliggende etage(r) er helt
eller delvis gennemgående enhed(er), registreres den ligeledes som en
boligenhed i etagebygning.
Bygning, hvor størstedelen af det samlede areal af boligenheder er
registreret som kollegium, anden form for studiebolig, som ikke er
forbeholdt én bestemt gruppe af lejere f.eks. kostskole-, højskole- eller
efterskoleelever. Disse registreres med kode 160.
Bygning til døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller
ungdomshjem), Beboelsesenheder tilknyttet kost-, efter-, og højskoler
tildeles anvendelseskode 160.

Enheder i en bygning, som udelukkende anvendes som
døgninstitution herunder plejehjem, alderdomshjem/ældreboliger,
160
160
Bolig i døgninstitution
børne- og ungdomshjem. Boligenhederr/boligdel, der anvendes til
boliger og udelukkende er forbeholdt elever/kursister tilknyttet kost-,
efter-, og højskoler, tildeles ligeledes anvendelseskode 160.
Anneks i tilknytning til
En selvstændig enhed opført i tilknytning til helårsbolig og på samme Anneks i tilknytning til helårsbolig (samme adresse som helårsboligen).
185
helårsbolig
grund/matrikel som helårsboligen.
Andre enheder i bygninger til helårsbeboelse, som ikke kan indpasses Anden enhed til helårsbeboelse, fx klubværelser/enkeltværelser, som ikke er
Anden enhed til
190
190
Anden enhed til helårsbeboelse under ovennævnte anvendelseskoder, placeres her
en del af udlejers egen lejlighed og hvor lejerne ofte deler køkken, bad og
helårsbeboelse.
toilet.
Anvendelseskoderne i denne kategori omfatter enheder til erhverv inden
for landbrug og dyreavl (stalde/lader/maskinhuse mv.) samt enheder i
forbindelse med gartneri, skovbrug, fiskeri og råstofindvinding.
Enhed til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, skovbrug o.lign.
Døgninstitution (plejehjem,
alderdomshjem, børne- eller
ungdomshjem)

210

Enhed til erhvervsmæssig
produktion vedrørende
landbrug, gartneri,
råstofudvinding o.lign.

UDFASES

211

Stald til svin

212

Stald til kvæg, får mv.

Enhed, der anvendes til opdræt og avl af svin herunder, løbestalde,
Enhed, der anvendes til opdræt og avl af svin herunder, løbestalde, sygestier
sygestier mv. Hvis bygningen anvendes til flere forskellig anvendelser, o.lign.
klassificeres den under den arealmæssige største del.
Enhed, der anvendes til opdræt og avl af slagtekvæg, malkekvæg, får Enhed til opdræt og avl af slagtekvæg, malkekvæg, får mv.
mv. Hvis bygningen anvendes til flere forskellig anvendelser,
klassificeres den under den arealmæssige største del.

Eksempler

213

Stald til fjerkræ

214

Minkhal

215

Væksthus

216

Lade til foder, afgrøder mv.

217

Maskinhus, garage mv.

218

Lade til halm, hø mv.

219

Anden enhed til landbrug mv.

Enhed, der anvendes til opdræt og avl af fjerkræ herunder
slagtekyllinger, høns, ænder o. lign. Hvis bygningen anvendes til flere
forskellig anvendelser, klassificeres den under den arealmæssige
største del (på enhedsniveau).
Enhed, der anvendes til opdræt og avl af mink. Hvis bygningen
anvendes til flere forskellig anvendelser, klassificeres den under den
arealmæssige største del.
Enhed, der erhvervsmæssigt anvendes til gartneri til dyrkning af
planter (drivhus, orangeri, mv.)
Enhed, der anvendes til opbevaring af dyrefoder mv.
Enhed der anvendes til opbevaring af landbrugsmaskiner, køretøjer o.
lign.
Enhed til opbevaring af halm mv.
Enhed i forbindelse med skovbrug, fiskeri, råstofindvinding samt
landbrug der ikke kan placeres i kode 211-218. Herunder f.eks.
dambrugsbygninger / klækkehuse, stalde til heste mv. og ridehal til
stutteri. Ridehal uden stutteri tildeles kode 535.

Enheder til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, værksteder o.lign.

220

Enhed til erhvervsmæssig
produktion vedrørende
industri, håndværk m.v.
(fabrik, værksted o.lign.)

Enhed, der anvendes til opdræt og avl af fjerkræ herunder slagtekyllinger,
høns, ænder o. lign.

Enhed, der anvendes til opdræt og avl af mink.

Enhed i forbindelse med gartneri til dyrkning af planter under beskyttede
forhold.
Enhed sædvanligvis med ydervægge til opbevaring af dyrefoder o. lign.
Enhed til opbevaring af landbrugsmaskiner, køretøjer o. lign
Enhed sædvanligvis uden ydervægge til opbevaring af halm o.lign.
Enhed i forbindelse med skovbrug, fiskeri, råstofindvinding samt landbrug
der ikke kan placeres i kode 211-218. Herunder f.eks. enheder i
dambrugsbygninger / klækkehuse, stalde til heste mv.
Enhed i andskabsbygninger/tekniske bygninger tilhørende 211-218
registreres ligeledes her.
Ridehal til stutteri. Ridehal uden stutteri tildeles kode 535.
Anvendelseskoderne i denne kategori omfatter enheder til industri- og
håndværksmæssig produktion eller forarbejdning /reparation. Enheder til
fødevareproduktion er ligeledes placeret i denne kategori.

Pelsningshus/pelseri I forbindelse med selve minkfarmen; Kedelrum til
landbrug; Dambrug til opbevaring af fisk; Jagthytte; Opdræt af pelsdyr
der ikke har en selvstændig anvendelseskode eks. ræveopdræt

UDFASES
Enhed til erhvervsmæssig produktion, hvor produktionsapparatet er
en integreret del af bygningen og som ikke kan flyttes uden
konstruktionsmæssige ændringer.

221

222

223

229

Enhed til erhvervsmæssig produktion, hvor produktionsapparatet er en
integreret del af enheden og som ikke kan flyttes uden
konstruktionsmæssige ændringer. Som eksempel kan nævnes enheder som
Enhed til industri med integreret
stålvalseværk, raffinaderi, betonværk (ikke betonvarefabrik) o.lign.
produktionsapparat
Lager og kontor i forbindelse med produktionen registreres ikke som
selvstændig enhed, men indgår i enheden til produktion og registreres med
kode 221. Selvstændige kontor- eller administrationsenheder for
produktionsvirksomheder tildeles enhedsanvendelseskode 321.
Enhed til erhvervsmæssig produktion, hvor produktionsapparatet ikke Enhed til erhvervsmæssig produktion, hvor produktionsapparatet ikke er en
er en integreret del af bygningen, og som derved kan flyttes uden
integreret del af enheden, og som derved kan flyttes uden
konstruktionsmæssige ændringer.
konstruktionsmæssige ændringer. Som eksempel kan nævnes enheder til
mejeri, produktion af kødpålæg, produktion af tøj, forarbejdning af fisk
Enhed til industri uden
o.lign.
integreret produktionsapparat
Lager og kontor i forbindelse med produktionen registreres ikke som
selvstændig enhed, men indgår i enheden til produktion og registreres med
kode 222. Selvstændige kontor- eller administrationsenheder for
produktionsvirksomheder tildeles enhedsanvendelseskode 321.
Enhed, der anvendes til håndværksmæssig fremstilling, forarbejdning Enhed, der anvendes til håndværksmæssig fremstilling, forarbejdning og
og reparation, eksempelvis autoværksted, snedkeri mv.
reparation. I hovedreglen er der tale om reparation af varer og produkter
samt manuel fremstilling. Som eksempel kan nævnes enheder, der anvendes
som autoværksteder, snedkeri, autolakering o.lign.
Enheder, der anvendes til lager og kontor i forbindelse med værksted,
Værksted
registreres ikke som selvstændig enhed, men indgår i enheden til produktion
og registreres med kode 223. Selvstændige kontor- eller
administrationsenheder for værkstedet tildeles enhedsanvendelseskode 321.
Selvstændige enheder til lager registreres med kode 323

Anden enhed til produktion

El-, gas-, vand- eller
varmeværk
forbrændingsanstalt m.v..

Enhed, der anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig produktion,
Kedelrum til andet end landbrug (produktions eller værksted)
håndværk o. lign., men som ikke kan placeres i kode 221-223, f.eks.
personalerum/mandskabsrum/teknikrum, som anvendes til andet end
landbrug, gratneri, skovbrug o.lign.
Anvendelseskoderne i denne kategori omfatter enheder til erhverv inden
for energiproduktion, -forsyning og -distribution, herunder også enheder til
vandforsyning, affaldshåndtering og rensningsanlæg

Enhed, der anvendes til energiproduktion herunder el-, gas- eller
fjernvarmeværk, forbrændingsanstalt, kraftvarmeværk m.v.

Enhed, der anvendes til energiproduktion herunder el-, gas- eller
fjernvarmeværk, forbrændingsanstalt, kraftvarmeværk m.v.

UDFASES
231

Enhed til energiproduktion

Håndværk - eksempelvis glarmester hvor værksted er primær
anvendelse

Enhed, der anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig produktion,
håndværk o. lign., som ikke kan placeres i kode 221-223

Enheder vedrørende energiproduktion, distribution o.lign.

230

Pelseri hvor der bearbejdes pels for flere minkavlere, enhed i
forbindelse med produktion af honning, Produktion af honning dvs
slynge honning mm (bistader registrers ikke).

232

233

234

239
290

Enhed, der anvendes til energidistribution mv. i forbindelse med by/naturgas-, el- og fjernvarmeforsyning herunder
transformatorstationer og serverparker.
Enhed, der anvendes til vandforsyning, f.eks. vandtårne og andre
Enhed til vandforsyning
vandforsyningsenheder med maskin- og pumpeanlæg, filteranlæg
m.v.
Enhed, der anvendes til rensningsanlæg, anlæg til genbrug af affald og
Enhed til håndtering af affald og
skrot, anlæg til håndtering af giftigt affald o. lign.
spildevand
Enhed til forsynings- og
energidistribution

Anden enhed til
energiproduktion og distribution

Anden enhed til landbrug,
industri etc.

Enhed, der anvendes til energidistribution mv. i forbindelse med by/naturgas-, el- og fjernvarmeforsyning herunder transformatorstationer,
telekommunikation og serverparker.
Enhed, der anvendes til vandforsyning, f.eks. vandtårne,
vandforsyningsenheder med maskin- og pumpeanlæg, filteranlæg m.v.

Enhed, der anvendes til rensningsanlæg, pumper, anlæg til genbrug af affald
og skrot, anlæg til håndtering af giftigt affald, anlæg til opbevaring af
forurenet jord o. lign.
Enhed vedrørende energiproduktion, distribution o. lign., der ikke kan Enhed vedrørende energiproduktion, distribution o. lign der ikke kan
Krematorium, bygning eller enhed med ovn til ligbrænding af dyr,
placeres i koderne 231-234
placeres i koderne 231-234 f.eks. kedelbygninger (dampvaskerier).
dyrekremering

UDFASES

Enheder i forbindelse med transport, parkering o.lign.

310

Transport- og garageanlæg
(fragtmandshal, lufthavn,
banegårds, parkeringshus).
Garage med plads til et eller to
køretøjer registreres med
anvendelseskode 910

Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder som transport-,
parkerings- og garageanlæg (erhvervsmæssigt) samt garager tilknyttet
boliger og med plads til flere end to biler. Fragtmandshaller, banegårds-,
havne- og lufthavnsenheder hører ligeledes til denne kategori.

UDFASES

311

Enhed til jernbane- og busdrift

312

Enhed til luftfart

313

314

Enhed til parkerings- og
transportanlæg

Enhed til parkering af flere end
to køretøjer i tilknytning til
boliger

315

Havneanlæg

319

Andet transportanlæg

Enhed, som anvendes til godsbanegårde, jernbanestationer,
rutebilstationer, garager, remiser og servicebygninger i forbindelse
med bus- og togdrift o. lign.
Enheder på lufthavnsarealer, der anvendes i forbindelse med luftfart.
Enhed, som anvendes til parkerings- og garageanlæg, dvs. garager
med plads til 1-2 eller flere end 2 køretøjer, der anvendes i
forbindelse med erhverv, også selv om de er tilknyttet
industrivirksomheder, kontorhuse og lignende.
Garageanlæg, der benyttes af landbrugsbedrifter, tildeles
anvendelseskode 217. For garageanlæg der anvendes specifikt til busog togdrift anvendes kode 311.

Enhed til parkerings- og garageanlæg, der udelukkende er i tilknytning
til boliger, dvs.. garage med plads til flere end 2 køretøjer, der
udelukkende benyttes i relation til boliger.

Enhed i forbindelse med færgedrift og anden kommerciel sejlads, dvs.
terminalenheder samt andre enheder som hovedsageligt anvendes i
forbindelse med skibsfart og sejlads.

Enhed i forbindelse med transport, parkering o. lign., der ikke kan
placeres i kode 311-315.

Enheder i forbindelse med kontor, handel, lager o.lign.

320, 330, 340, 350, 360

Enhed til kontor, handel, lager
herunder offentlig
administration

Godsbanegårde, jernbanestationer, rutebilstationer, remiser og
serviceenheder i forbindelse med bus- og togdrift o. lign. Enheder i
forbindelse med S-togsstationer, Metrostationer og letbaner hører ligeledes
herunder.
Enhed i bygninger på lufthavnsarealer, der anvendes i forbindelse med
luftfart herunder terminaler, kontroltårn, hangarer, flyværksted mv.
Parkerings- og garageanlæg, dvs. garager med plads til flere end 2 køretøjer, Brandstation, såfremt størstedelen af arealet er til parkering af
der anvendes i forbindelse med erhverv, også selv om de er tilknyttet
køretøjer
industrivirksomheder, kontorhuse og lignende. Er der tale om et
parkerings/garageanlæg, hvor der kun er plads til 1 eller 2 køretøjer,
anvendes koden ligeledes, hvis det udelukkende er til erhvervsformål.
Enheder i bygninger til opbevaring/udlejning af entreprenørmaskiner,
campingvogne mv.
Garageanlæg, der benyttes af landbrugsbedrifter, tildeles anvendelseskode
217. For garageanlæg der anvendes specifikt til bus- og togdrift anvendes
kode 311.
Parkerings- og garageanlæg, der udelukkende er i tilknytning til boliger, dvs..
garage med plads til flere end 2 køretøjer, og som udelukkende benyttes i
relation til boliger. Anlæg til 1-2 køretøjer tilknyttet boliger registreres med
kode 910/920 for hhv. garager og carporte. Kode 314 kan i visse tilfælde
efter kommunens skøn anvendes til enheder til 1-2 køretøjer i tilknytning til
boliger.
Enhed i forbindelse med færgedrift og anden kommerciel sejlads, dvs.
terminalenheder samt andre enheder som hovedsageligt anvendes i
forbindelse med skibsfart og sejlads.
Øvrige enheder, som f.eks. forretninger og restauranter, registreres med
deres respektive anvendelseskoder (her: 322 og 333)
Enhed i forbindelse med transport, parkering o. lign., der ikke kan placeres
Vaskehal
under kode 311-315 f.eks. betalingsanlæg af enhver art, vaskehal.
Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder som kontor i enhver
form (administration, offentlige kontorer, liberale erhverv) samt
butiksenheder til såvel engros som detailhandel, herunder stormagasiner.
Endvidere er lagerenhed i forbindelse med handel, kontor,
industriproduktion, institutioner mv. omfattet af denne kategori. Enheder,
i tilknytning til tankstationer, som ikke er butik, registreres selvstændigt i
denne kategori.

UDFASES
Enhed, der anvendes til kontor, offentlig/privat administration og
liberale erhverv, herunder banker.
321

Enhed til kontor

Enhed, der anvendes til kontor, herunder alt vedrørende offentlig
administration, privat administration og liberale erhverv. Som kontor
betragtes også banker og andre typer af erhverv, hvor der ud over
kontorvirksomhed også foregår rådgivning og kundebetjening, TV- og
filmproduktion, dataudveksling mv.

Håndværk - eksempelvis glarmestervirksomhed hvor kontordelen er
primær anvendelse

322

Enhed til detailhandel

Enhed, der benyttes til detailhandel, herunder handel med fødevarer.
Mindre værksteder i tilknytning til bygningens hovedaktivitet indgår
som en del af anvendelsen.Gælder også bilforhandler, showroom,
erhvervsmæssig udtilling med salg for øje.

Enhed, der anvendes til lager, herunder lager i forbindelse med
industriproduktion, virksomhedsdrift, værksteder, kontor og handel.

323

Enhed til lager

Enhed, der anvendes af en række butikker og oplevelsesmuligheder
samlet under et tag og tæt på hinanden f.eks. dagligvare- og
specialbutikker samt biografer og motionscentre mv.
324

Butikscenter

325

Tankstation

329

Anden enhed til kontor, handel
og lager

Enhed i tilknytning til tankstationer med offentlig adgang, med
eventuel tilhørende butik, lager, kørebanetag (gælder også
selvstændige kørebanetag m.v.)

Enhed i tilknytning til tankstationer med offentlig adgang, med eventuel
tilhørende butik, lager, kørebanetag m.v.
Selvstændig butiksenhed i forbindelse med tankstation registreres med kode
322.

Enhed til kontor, handel og lager som ikke kan placeres i kode 321325

Enhed til kontor, handel og lager som ikke kan placeres i kode 321-325 f.eks.
Kantineenhed.
Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder som hoteller, kroer,
restauranter, caféer, barer, bed & breakfast mv. Enheder til serviceerhverv
som frisør vaskeri, netcafé og kasinoer henhører ligeledes under denne
kategori.

Enheder i forbindelse med hotel, restaurant og øvrige service erhverv.

370

390

Enhed til hotel, restaurant,
vaskeri, frisør og anden
servicevirksomhed

UDFASES

331

Hotel, kro og konferencecenter
med overnatning

332

Bed & breakfast mv.

333

Restaurant, café og
konferencecenter uden
overnatning

334

Privat servicevirksomhed som
frisør, vaskeri, netcafé mv.

339

Anden enhed til serviceerhverv

Anden enhed til handel
transport, handel etc.

Enhed, der anvendes til virksomhed med overnattende gæster og
med mulighed for servering såsom hoteller, kroer, vandrehjem,
konferencecentre mv.
Enhed, der anvendes alene til overnatning og morgenmad.

Enhed, der anvendes som erhvervsvirksomhed med overnattende gæster og Vandrehjem
evt. mulighed for servering f.eks. hoteller, kroer, vandrehjem o. lign. samt
konferencecentre med overnatningsmuligheder
Enhed med overnatningsmuligheder, hvor der, selvstændigt, tilbydes en seng
og morgenmad og umiddelbart ingen andre måltider. Ofte vil det blot være
en del af boligenheden i private hjem.
Enhed, der anvendes til virksomhed uden overnattende gæster mad Enhed, der hovedsageligt anvendes til salg af mad og drikkevarer til nydelse
salg af mad og drikkevarer såsom restauranter, caféer, barer kasinoer, på salgsstedet f.eks. restaurant, café, kroer, konferencecentre uden
kroer, konferencecentre mv.
overnatningsmulighed, værtshuse, barer, diskoteker, kasinoer, take-away
mad o. lign. indplaceres i denne gruppe.
Enhed, der anvendes til privat servicevirksomhed som dyrlæge, frisør, Enhed i forbindelse med privat serviceydelser som frisør, massage, vaskeri,
Massør, kosmetolog
terapi, netcafé mv.
fodterapi, netcafé o.lign.
Enhed, der anvendes til privat servicevirksomhed og som ikke kan
Enhed, der anvendes i forbindelse med privat service, og som ikke kan
placeres inden for 331-334.
placeres i kode 331-334, f.eks. Hundekennel, hundepension, offentlige
toiletter.

UDFASES
Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder som biografer,
biblioteker, museer og enheder til kirkelige handlinger samt
forsamlingshuse o. lign.

Enheder i forbindelse med biograf, bibliotek, trosudøvelse o.lign.

410, 420

Enhed, der benyttes til engros- og detailhandel som f.eks. forretninger,
Håndværk - eksempelvis glarmester hvor der indgår salg som erhverv,
kiosker, supermarkeder, varehuse, auktionshuse. Gruppen indeholder tillige salg af produkter i glas
bagere, slagtere o.lign.
Mindre værksteder der indgår i butikken, registreres ikke selvstændigt men
indgår i butikken og registreres sammen med butikken med kode 322.
Selvstændige værksteder registreres med kode 223. Selvstændigt lager
registreres med kode 323.
Enhed, der anvendes til lager, herunder lager i forbindelse med
Fragtmanshal
industriproduktion, værksteder, kontor og handel. Enheder der anvendes
som lager i forbindelse med kontor, undervisning, hospital mm. skal
registreres som lager. Enheder der anvendes til at opbevare ting i forbindelse
med driften af en virksomhed, skal også registreres som lager.
Enheder i forbindelse med postordre firmaer, e-handel o.lign. hvor der
foregår vareudlevering fra enheden registreres som lager.
Kontor i forbindelse med lager, og som er indeholdt i enheden, registreres
ligeledes med kode 323.
Enhed, der anvendes af en række butikker og oplevelsesmuligheder samlet
Bazar (permanente stadepladser), Torvehaller (permanente
under ét tag og tæt på hinanden f.eks. dagligvare- og specialbutikker. Øvrige
stadepladser)
enheder som f.eks. biografer og motionscentre registreres derimod med
deres respektive anvendelseskode, her kode 411 hhv. kode 539.
Hvis butikscentret eller storcentret kun består af én enhed skal den
registreres med kode 324.

Enhed til biograf, teater,
erhvervsmæssig udstilling,
bibliotek, museum, kirke
o.lign.

UDFASES

411

Biograf, teater, koncertsted mv.

412

Museum

Enhed, som anvendes til biograf, koncerter, kulturcentre og
messehaller.
Enhed, som anvendes til museum eller arkiv, herunder tilhørende
udstillingsbygninger, magasiner, cafeer m.v.

Biograf, koncert- og operahuse, kulturcentre og messehaller.
Museum eller arkiv herunder udstillingsenheder, indeholdende caféer og
atelier, magasiner mv.

413

Bibliotek

414

Kirke eller anden enhed til
trosudøvelse for
statsanerkendte trossamfund

415

Forsamlingshus

416

Forlystelsespark

419

Anden enhed til kulturelle og
religiøse formål

Enhed, som hovedsagelig anvendes til bibliotek med tilhørende café, Folke-, forsknings- og uddannelsesbibliotek eventuelt med tilhørende cafe,
mødelokaler, forsamlingslokaler m.v.
forsamlingslokaler m.v.
Enhed, som anvendes til kirke og andre bygninger til trosudøvelse for Kirker, samt andre enheder til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund.
statsanerkendte trossamfund.
Enhed, der anvendes til forsamlinger, fester, møder m.v. og som ikke
har kommercielle formål.
Enhed, der anvendes i forbindelse med botaniske og zoologiske haver,
naturreservater, forlystelsesparker samt andre attraktioner.
Enhed til andre kulturelle og religiøse formål, der ikke kan placeres i
kode 411-415 f.eks. kapel, andre trossamfund mv.

Enheder i forbindelse med undervisning, forskning o.lign.

430

Enhed til undervisning og
forskning (skole, gymnasium,
forskningslaboratorium
o.lign.).

Enhed til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum og
trosudøvelse, der ikke kan placeres i kode 411-415 f.eks. kapel, andre
trossamfund mv.
Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder til undervisning og
forskning på alle niveauer

Krematorium, bygning eller enhed med ovn til ligbrænding. Kremering
af mennesker

UDFASES

421

422

429

Enhed, der anvendes til undervisning i grundskolen (op til og med 10. Enhed, der anvendes til undervisning i grundskolen (børnehaveklasse til og
klasse), herunder folkeskoler, privatskoler og kost- og efterskoler.
med 10. klasse) f.eks. folkeskoler, friskoler, privatskoler og
Grundskole
undervisningsenheder på kostskoler og efterskoler.
Enheder der alene anvendes til beboelse på kost-, høj- og efterskoler tildeles
anvendelseskode 160.
Enhed, der anvendes til undervisning og forskning i relation til en
Enhed anvendt til undervisnings-, forsknings- og videnskabelige formål,
Universitet herunder Laboratorie til forskning på universiteter og
Universitet
universitetsuddannelse og forskning.
herunder enheder hvor der foregår undervisning i relation til en
uddannelsesinstitutioner.
universitetsuddannelse eller forskning.
Enhed, der anvendes til uddannelse, som ikke kan tildeles
Enhed til undervisningsbrug for professionshøjskolerne, erhvervsakademier, Laboratorie (privat); Danseskole (uddannelse)
anvendelseskode 421 og 422. Herunder hører bl.a.
tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier, erhvervsfaglige skoler,
professionshøjskoler, erhvervs-akademier, tekniske skoler,
undervisningsenheder på højskoler, private og offentlige
Anden enhed til undervisning og handelsskoler, gymnasier, erhvervsfaglige skoler og
forskningsinstitutioner samt laboratorier.
forskning
undervisningsenheder på højskoler, private og offentlige
forskningsinstitutioner samt laboratorier (som ikke er en del af 421
eller 422.
Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder til sundhedsformål
såsom enheder på hospitaler, i lægehuse og på hospice eller
behandlingshjem

Enheder i forbindelse med hospital, lægehuse o.lign.

440

Enhed, der anvendes til forsamlinger, fester, møder m.v. og som ikke har et
kommercielt formål.

Enhed til hospital, sygehjem,
fødeklinik o.lign.

UDFASES
Enhed, der anvendes til offentlige og private sygehuse og hospitaler.

Offentlige og private sygehuse og hospitaler, herunder enheder der anvendes Laboratorie på sygehus
til operationsstuer, sengeafdelinger, ambulatorier, skadestuer,
sygehusapoteker o. lign.
Enhed, der anvendes til plejeformål og behandling, med
Enhed, der anvendes til plejeformål og behandling, hvor der også er
432
Hospice, behandlingshjem mv.
overnatningsmulighed.
overnatningsmulighed. Afvænningshjem.
Enhed, der anvendes til behandlings- og sundhedstilbud uden for
Enhed, med behandlings- og sundhedstilbud uden for sygehusene fx samlet i
Sundhedscenter, lægehus,
433
sygehuse og hospitaler.
sundhedscenter, lægehus, lægeklinik, fødeklinik, kiropraktor, fysioterapeut
fødeklinik mv.
og tandlægeklinik.
Enhed, der anvendes til sundhedsformål som ikke kan placeres i kode Enhed til sundhedsformål som ikke kan placeres i kode 431-433 f.eks. lighus
439
Anden enhed til sundhedsformål
431-433
Anvendelseskoder i denne kategori vedrører enheder i daginstitutioner
samt serviceenheder sil samme. Endvidere er enheder i fængsler og
arresthuse omfattet.
Enheder i forbindelse med dag- og døgninstitutioner o.lign.
431

450

Hospital og sygehus

Enhed til daginstitution

UDFASES
441

Daginstitution

442

Servicefunktion på
døgninstitution

443

Kaserne

444

Fængsel, arresthus mv.

449

Anden enhed til
institutionsformål

Enhed, der anvendes til vuggestue, børnehave, fritidshjem,
integrerede institutioner mv.
Enhed, der anvendes til service på døgninstitutioner f.eks. plejehjem

Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem, integrerede institutioner, værested,
dagcentre mv.
Servicedelen på, plejehjem, sociale institutioner i forbindelse med boliger til
psykisk handikappede, eller personer, hvor pleje og/eller opsyn er påkrævet.

Enhed, der anvendes som kaserne og som hører under
forsvarsministeriet.
Enhed, der anvendes til fængsel og arresthus.
Enhed til institutionsformål, der ikke kan placeres i kode 441-444

Enhed, der anvendes som kaserne og som hører under forsvarsministeriet.
Fængsler og arresthuse.
Enhed til institutionsformål, der ikke kan placeres i kode 441-444 f.eks.
asylcentre, flygtningecentre uden boliger med selvstændig adresse,
krisecentre mv.

490

Enheder til anden institution,
herunder kaserne, fængsel
o.lign.

UDFASES
Anvendelseskoder i denne kategori omfatter enheder som anvendes til
fritidsformål og ikke kræver persontilmelding. Disse omfatter bl.a. enheder
i sommerhuse, ferielejligheder, kolonihaver, feriecentre og vandrehjem.
Enheder i forbindelse med udøvelse af fritidsaktiviteter såsom svømme- og
idrætshaller, ridebaneanlæg etc. er ligeledes omfattet.

Enheder til fritidsformål, idrætsudøvelser o. lign.

510

Sommerhus

520

Enhed til ferieformål m.v.,
bortset fra sommerhus
(feriekoloni, vandrehjem
o.lign.)

510

520

521

529

Anden enhed til ferieformål

Enhed i forbindelse med
idrætsudøvelser (klubhus,
idrætshal, svømmehal o.lign.).

Kolonihavehus

Anden enhed til fritidsformål

Enhed, der anvendes til ferie og fritidsformål og som ikke er sommerhuse
eller kolonihave.
Enhed der anvendes til eget brug til ferie og fritidsformål, og som ikke er
sommerhus eller kolonihave f.eks. enhed i en bygning der indeholder flere
selvstændige ferielejligheder der er privatejet. En ejers udlejning af 1-2
ferieboliger, som ejere også selv benytter, betragtes ikke som
erhvervsmæssige ferielejligheder, men registres med kode 523.
Enhed, der anvendes i forbindelse med fritidsformål, og som ikke kan Enhed, der anvendes i forbindelse med fritidsformål og som ikke kan placeres
placeres i kode 510-522.
i kode 510-522, f.eks. bålhus/shelter med offentlig adgang.

UDFASES
Enhed, der bruges som klubhus i forbindelse med idræts og
fritidsaktiviteter, samt bygning, der - udover klubhus - anvendes til
Klubhus i forbindelse med fritididrætsudøvelser.
og idræt

532

Svømmehal

533

Idrætshal

534

Tribune i forbindelse med
stadion

535

Rideskole

539

Anden enhed til idrætsformål

540
585

590

Enhed, hvor hovedanvendelsen er ferieformål og hvor flere personer Enhed, der anvendes til ferieformål og hvor flere personer kan overnatte.
(UDFASES) Enhed til feriekoloni,
kan overnatte.
Enheder der anvendes som f.eks. spejderhytte og andre klubhuse der i
vandrehjem o.lign. bortset fra
perioder udlejes til ferieformål skal registreres med kode 531, da
sommerhus
hovedanvendelsen er klubhus.
Enhed, der specifikt benyttes til aktiviteter og rekreation i forbindelse Enhed, der specifikt benyttes til aktiviteter og rekreation i forbindelse med et Feriekoloni (sommerlejr); Lejrskole (sommerlejr)
med et feriecenter og campingplads, og som ikke går ind under øvrige feriecenter, camping o.lign., og som ikke går ind under øvrige
anvendelseskoder.
anvendelseskoder. Enhed som benyttes til administration registreres som
Feriecenter, center til
321 – Kontorer. Enhed som benyttes til restaurant registreres med kode 333.
campingplads, sommerlejr mv.
Selvstændige enheder der anvendes til bolig for gæsterne i forbindelse med
et feriecenter (og campinghytter generelt), registreres som en ferielejlighed
med kode 522.

523

531

540

Enhed, der ligger i sommerhusområde og er godkendt til sommerhus Enhed i et sommerhus, der ligger i sommerhusområde og er godkendt til
jf. planloven eller på anden måde er godkendt til sommerhus.
sommerhus jf. planloven eller på anden måde er godkendt til sommerhus.

Ferielejlighed til erhvervsmæssig Enhed, der anvendes erhvervsmæssigt til ferie og fritidsformål, og
udlejning
som ikke er sommerhuse eller kolonihave.
Enhed, der anvendes som bolig til ferie og fritidsformål, og som ikke
er sommerhuse eller kolonihave.
Ferielejlighed til eget brug

522

530

Sommerhus

590

Enhed, der anvendes til svømmehal eller svømmestadion (ikke
feriecenter).
Enhed i forbindelse med indendørs idrætsudøvelser.

Enhed i forbindelse med udendørs idrætsudøvelser.

Enhed, der anvendes til rideskole herunder stalde, lader, ridehaller
forbindelse med rideskolen.

Anden enhed til fritids- og idrætsudøvelser, der ikke kan placeres i
kode 531-535
Kolonihavehus
Enhed, der anvendes til kolonihavehus.
Anneks i tilknytning til fritids- og Anneks-enhed i tilknytning til fritids- og sommerhus.
sommerhus
Enhed til fritidsformål, der ikke er kode 540 eller 585.
Anden enhed til fritidsformål

Enhed, der bruges som klubhus i forbindelse med idræts og fritidsaktiviteter Yogastudie; Danseskole; Teaterskoel (til fritidsformål)
såsom fodbold, spejder, tennis o. lign.
Enheder, hvor der udover klubhus også foregår reel idrætsudøvelser på
mindre arealer, registreres også som klubhus. Det kan f.eks. være en
karateklub hvor enheden både anvendes som klubhus og træning.
Svømmehal eller svømmestadion som ikke er en del af et feriecenter, skole
eller gymnasium.
Enhed i forbindelse med indendørs idrætsaktiviteter, og som ikke er en del af
skole eller gymnasium, såsom håndbold, badminton, basketball og
gymnastik.
Enhed i forbindelse med udendørs idrætsudøvelser herunder
fodboldstadions, speedwaystadion, travbaner og udendørs tennisstadion o.
lign.
Enhed, der anvendes til rideskole herunder stalde, lader, ridehaller til brug i
forbindelse med rideskolen.
Stalde og ridehaller på stutterier registreres under kode 219.
Anden enhed til fritids- og idrætsudøvelser ikke kan placeres i kode 531-535
f.eks. Fitness- og motionscenter.
Kolonihavehus
Anneks-enhed i tilknytning til fritids- og sommerhus (samme adresse som
fritids- og sommerhus).
Enhed til fritidsformål, der ikke er kode 540 eller 585, f.eks. fælleshus til
mødeaktiviteter, selskaber eller til hobby m.v. til brug for beboerne.

