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1 Indledning 
Denne vejledning indeholder en beskrivelse af Stancode 1.0, som er den første 
version, der er sat i drift 1. juli 2011.  
 
Stancode, er en forkortelse for 
 

Standard Dynamic Code Lists for Environmental Data 
 
Stancode består dels af en samling af dynamiske kodelister for miljødata, dels 
af et IT-system, der bruges til at administrere kodelisterne, og til at gøre dem 
tilgængelige for brugerne. 
 
Stancode er udviklet som en modernisering af Standat 1.1, idet det primære 
formål med Stancode er at gøre det muligt at overføre Standatkodelister til en 
systematik, hvor de kan bruges i data, der udveksles i XML-format.  
 
 
2 Læsevejledning 
Kapitlerne 3 giver et kort overblik over den samlede løsning. 
 
Kapitel 4 giver et bud på hvad en kodeliste er, samt en beskrivelse af den 
overordnede principielle opfattelse af Stancodelister. 
 
Kapitlerne 5 og 6 beskriver detaljeret hvordan kodelisterne og hjælpelisterne 
er opbygget. Dette er de absolut nødvendige afsnit hvis man har behov for at 
arbejde med kodelisterne.  
 
Kapitlerne 8 til 11 indeholder den mere tekniske del af beskrivelsen af Stanco-
de, hvor der er information om anvendelse af kodelisterne i databasesyste-
mer, anvendelse af den tværgående unikke kode (StancodeKey), beskrivelse af 
Stancode webservicens operationer, samt beskrivelse af Stancode i forhold til  
OIOXML. 
 
I kapitel 12 beskrives den administrative håndtering af oprettelse og opdate-
ring af kodelister og hjælpelister, herunder hvad en bruger skal gøre for at få 
oprettet nye koder/ændret eksisterende. 
 
Kapitel 13 fortæller lidt om baggrunden for at Stancode blev til.  
 
Til sidst findes ordliste (14) og referencer (15). 
 
Eventuelle spørgsmål til dokumentet kan rettes til Standatsekretariatet (se 
kontaktinformationer på Stancodes hjemmeside). 
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3 Overblik over løsningen 
Løsningen understøtter at Stancodelister kan anvendes i en serviceorienteret 
arkitektur, idet kodelisterne eksisterer som XML-filer, der er beskrevet med 
(OIO)XML-skemaer1 i digitaliser.dk2. Løsningen lægger således op til at for-
skellige IT-systemer, der anvender dynamiske kodelister har mulighed for lø-
bende og automatisk at hente opdateringer via Stancode webservicen. Derud-
over er der mulighed for manuelt at downloade kodelisterne i tabelform, som 
kommaseparerede filer (CSV-filer) fra Stancode websitet. 
 
Stancode 1.0 omfatter dels en delmængde af de nuværende Standat 1.1 kodeli-
ster i en revideret version, dels nye kodelister, som ikke findes i Standat 1.1. 
 
Stancode 1.0 stiller kodelister til rådighed, som kan anvendes i datastandar-
der beskrevet ved hjælp af OIOXML. Stancode 1.0 definerer altså ikke i sig 
selv et dataudvekslingsformat som Standat 1.1 gør, men er baseret på at være 
en del af OIOXML. 
 

Virksomhedsregister

Emne Emne Emne

Type

Emne Emne

TypeTypeTypeTypeTypeType

koblingerkoblinger

  HEADER

  DEFINITION

  DATA

Standat-fil

Administrative oplysninger

DEFINITION beskriver 
datastrukturen i filen

Beskrivelsemetode for 

DEFINITION

 
Figur 1. Datastrukturen i en Standat-fil udtrykkes med emne-, type- og koblingskodeli-

ster. Reglerne for disse særlige kodelister er bestemmende for hvordan man i Standat-

filens DEFINITION-del kan beskrive datastrukturen for de data der placeres i Standat-

filens DATA-del. 

 
 

                                                           
1 Med betegnelsen ”(OIO)XML” menes at XML-skemaerne er lavet efter OIO-regler (NDR-
regelsamlingen), men at de ikke nødvendigvis er formelt godkendte ved ibrugtagningen af Stanco-
de 1.0. 
2 Tidligere anvendte OIO den såkaldte InfoStrukturBase (ISB), men denne er i dag erstattet af ”di-
gitaliser.dk”. Se evt. dette website. 
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Figur 2. I data, hvis struktur er beskrevet ved hjælp af OIOXML-skemaer kan man refe-

rere til Stancodelister. Stancode indeholder ikke i sig selv et fil-format som Standat gør, 

men følger i stedet OIOXML. 

 
 
 
Løsningen består af: 
 En relationel database, som indeholder alle kodelisterne, hjælpetabeller, 

administrative oplysninger etc.. 
 En webservice, der giver mulighed for at andre IT-systemer kan down-

loade opdaterede kodelister med intervaller, som vælges af brugeren. Da 
databasen kun opdateres én gang i døgnet vil den hyppigste frekvens der 
giver mening være én gang i døgnet. Kodelisterne leveres i (OIO)XML-
format. 

 Et website, hvor brugerne kan se oversigt over kodelister, søge efter kode-
lister, se på den enkelte kodeliste i tabelform, downloade i tabelform til 
CSV-fil, samt læse vejledninger og dokumentation. 

 Et administrationsprogram, som Standatsekretariatet bruger til opdate-
ring af kodelister med nye koder, indlæggelse af nye kodelister m.m. 

 Et (OIO)XML-skema for hver enkelt kodeliste i digitalisér.dk. Skemaer-
nes metadata henviser til website og webservice hos Det Nationale Center 
for Miljø og Energi (DMU) 
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Figur 3. Overblik over Stancode-løsningen med en bruger, som har et IT-system med 

data, der benytter Stancodelister.  

 
 
Der er ofte uenigheder om hvordan kodelister skal opdeles. Det kan f.eks. væ-
re at nogle ønsker en mængde af arter beskrevet samlet i én stor kodeliste, 
mens andre hellere ser de samme arter delt op på flere kodelister for hver sin 
gruppe af arter. Disse uenigheder eksisterer hovedsageligt fordi kodelister an-
vendes forskelligt i forskellige IT-systemer, og da de således er udtryk for for-
skellige behov, er de i princippet uløselige i en standardiseringssammenhæng. 
Derfor er denne problemstilling søgt adresseret i Stancode ved at etablere 
teknisk mulighed for at flere kodelister – i en konkret anvendelse - kan kom-
bineres til én, ligesom man kan nøjes med at anvende en delmængde af en 
kodeliste. Idéen går ud på at sikre at også kombinerede kodelister kan opdate-
res automatisk, uden at der bliver problemer med sammenfaldende koder. 
Disse muligheder er baseret på at der kan leveres én entydig nøgle på tværs af 
alle koder i Stancodelister (Kapitel 9), samt muligheden for at definere delko-
delister (afsnit 6.4).  
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4 Kodelister og Stancodelister 
I dette kapitel gives et kort bud på hvad en kodeliste er, samt en beskrivelse af 
den overordnede principielle opfattelse af Stancodelister. 
 
4.1 Kodelister generelt 
En kodeliste er grundlæggende betragtet en liste af koder parret med en liste 
af værdier, f.eks. (1,mandag), (2,tirsdag), (3,onsdag) osv. Dette eksempel er 
også skitseret i Figur 4. Givet en sådan kodeliste kan koden bruges som re-
præsentant for værdien. 
 
Definition 

Kodeliste 
En kodeliste er en liste af koder parret med en liste af værdier. 

 
 

1 mandag 
2 tirsdag 
3 onsdag 
4 torsdag 
5 fredag 
6 lørdag 
7 søndag 

Figur 4. Kodeliste implementeret med eksplicitte koder (som tabel) 

 
Afhængig af den anvendte implementeringsteknologi kan koderne i listen væ-
re eksplicitte eller implicitte. Listen i Figur 4 er skitseret som en tabel i en da-
tabase, mens listen i Figur 5 er en enumeration-type som kan laves i nogle 
programmeringssprog, og i XML. 
 
 

 
ugedag = (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag) 

Figur 5. Kodeliste implementeret med implicitte koder (som enumeration) 

 
 
 
4.2 Anvendelse af kodelister 
Årsagen til de store fordele der er ved kodelister er at de giver entydige repræ-
sentationer af mængder af værdier. Eller sagt på en anden måde: de giver 
nogle kontrollerede vokabularer. De sikrer altså at vi ved hvad vi taler om, 
hvilket ikke mindst er vigtigt når der foretages udveksling af data. 
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I forbindelse med datamodellering hjælper anvendelsen af kodelister desuden 
til at konstruere datamodeller, der er robuste i forhold til ændringer i datama-
terialet. F.eks. kan man i en datamodel definere en attribut til at indeholde re-
sultatet for hver parameter, som man ved der måles for i kemiske analyser. 
Hvis undersøgelserne senere udvides med måling af flere parametre skal der 
tilsvarende oprettes flere attributter i datamodellen.  
 
Hvis man i stedet definerer en attribut til at angive en kode for målt parame-
ter, og en anden attribut til at angive resultatet, skal man kun tilføje de nye 
parametre på kodelisten, når undersøgelserne udvides. Dette design giver en 
mere overskuelig datastruktur, samtidig med at det er praktisk fordi nye pa-
rametre kan tilføjes uden at ændre strukturen (datamodellen har hermed en 
generisk egenskab). Det forudsætter ”blot” at kodelisten kan udvides ét sted 
og at ændringen kan koordineres og distribueres til de systemer og brugere, 
der anvender den.  
 
I interaktive IT-systemer bruges kodelister – og delmængder af kodelister – 
også til begrænsning af input i ”dropdown-bokse” o.l. 
 
 
4.3 Tre typer af Stancodelister  
I Stancode betragtes kodelisterne som tabeller, ikke mindst fordi der i mange 
tilfælde er behov for at knytte metadata til hver enkelt kode, og kodelisterne 
derfor alle består af tabeller med flere kolonner (Figur 6). 

Kode Beskrivelse Bemærkning Ansøger Oprettelses-
dato 

0 Ej oplyst  STD00206 Før 2000 

1 Total   STD00206 Før 2000 

2 Opløst - filtrat fra 
filtrering 

 STD00206 Før 2000 

3 Partikelbundet - fra 
filteret 

 STD00206 Før 2000 

4 Bulk  STD00206 15-12-2006 

5 Oxider  STD00206 15-12-2006 

6 Pyrit  STD00206 15-12-2006 

Figur 6. Prøvefraktion, et eksempel på en kodeliste med flere kolonner. 

 
 
Da det medfører forskellige overvejelser i forbindelse med implementering af 
kodelister (i relationelle databaser og i XML) skelnes der mellem smalle og 
brede kodelister.  
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Definition 

 

Smal kodeliste 
En kodeliste uden metadata for de enkelte værdier, dvs. som 
udelukkende består af par af koder og værdier.  
Opstillet i en tabel har den 2 kolonner. 

 
Definition 
 
 
 
Endelig kan kodelister indeholde referencer til andre kodelister. 
 

Bred kodeliste 
En kodeliste med metadata for de enkelte værdier, dvs. udover 
par af koder og værdier indeholder den supplerende data.  
Opstillet i en tabel har den 3 eller flere kolonner. 

 
 
På miljøområdet er der nogle indholdsmæssige og anvendelsesmæssige for-
skelle på kodelister som betyder at vi skelner mellem nedenstående forskelli-
ge typer. 
 

• Informationskodelister. 
Bruges til at definere vokabularer for forskellige emner. F.eks. stofpa-
rametre som måles i kemiske analyser. Hvert stof tildeles en kode og 
et navn (beskrivelse), hvorefter denne kode bruges som standard på 
miljøområdet i Danmark. Der kommer jævnligt nye stofparametre, 
der føjes til listen, og dette påvirker ikke meningen med de allerede 
definerede koder.  
Andre eksempler er opbevaringstemperatur, observationsstedtype, og 
prøvetyper. 
En kode i en kodeliste må aldrig fjernes igen, men den kan ”forældes”, 
således at det i princippet ikke er tilladt at bruge den ved indlægning 
af nye data.  
 

• Værdikodelister 
Kodelister, hvor der er en sammenhæng mellem værdierne i det ud-
faldsrum der defineres. En ændring af udfaldsrummet vil ændre be-
tydningen af den variabel, der er defineret til at kunne antage netop 
denne kodelistes værdier.  
Derfor defineres værdikodelister altid én gang for alle. De må aldrig 
ændres. Er der behov for en justeret udgave af udfaldsrummet, er det 
nødvendigt at oprette en ny kodeliste til at beskrive det ændrede ud-
faldsrum. 
Eksempler på værdikodelister er opdeling af et datamateriale i inter-
valler, f.eks. klassificering af grovheden af grus. 
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• Artskodelister 
Artskodelister bruges til at definere koder for arter i naturen, og såle-
des er de også informationskodelister. Imidlertid er der særlige krav 
til artskodelister, som at de kan indeholde en taxonomisk kode, en 
angivelse af ”parent” (arts-hierarki), og der skal tilknyttes en specia-
list, der kan tildele de nødvendige koder.  

 
 
 

Stancodelister

Artskodelister

Informationskodelister

Værdikodelister

Bre
de

ko
de

lis
te

r

Sm
all

e

ko
de

lis
te

r

 
Figur 7. Typer af Stancodelister. Samlingen af artskodelister er en delmængde af infor-

mationskodelisterne. Bemærk at pga. den konsekvente brug af metadata vil der i prak-

sis ikke findes smalle informationskodelister i Standat. 

 
 
På Figur 7 er de forskellige typer af Stancodelister vist i forhold til hinanden. 
Det er principielt muligt at have smalle informationskodelister, men som det 
fremgår af kapitel 5 betyder den definerede systematik, at der vil være nogle 
standardfelter og obligatoriske metadatafelter i informationskodelister, hvil-
ket betyder at der altid vil være felter (kolonner) udover selve beskrivelsen af 
koden. 
 
Det skal også bemærkes at selvom artskodelister principielt også er informa-
tionskodelister, så håndteres de i Stancode som to adskilte typer, idet beteg-
nelsen ”informationskodeliste” normalt bruges om de informationskodelister, 
som ikke er artskodelister.  
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4.4 Stancode og OIOXML 
IT- og Telestyrelsens navngivnings- og designregler for OIOXML (NDR 3.2) 
opfattes kodelister som datatyper (enumeration-typer), som i alle normale 
sammenhænge er statiske. Når man ændrer en datatype i et program eller i en 
database ændrer man i princippet systemets funktionalitet. Datatyper i en 
XML-sammenhæng er beskrevet ved hjælp af XML-skemaer. Eller sagt på en 
anden måde, et sæt af XML-skemaer udgør typebeskrivelsen for nogle mulige 
datasæt, og udstikker dermed syntaksen for de data, der kan udveksles. Såle-
des er OIOXML-skemaerne statiske, og godkendte som standarder efter for-
melle (langsommelige) procedurer, og derfor er det noget rod hvis de ofte skal 
laves om. 
 
Da dynamiske kodelister givetvis er opstået for at blive skal denne problem-
stilling altså håndteres. Det nævnes i dette afsnit fordi Stancodelister netop er 
dynamiske, når der lige ses bort fra værdikodelisterne, som til gengæld kun 
udgør en lille del af kodelisterne. 
 
En anden problemstilling er, at man i OIOXML implementerer kodelister som 
enumeration typer, der ikke giver plads til at indeholde de ekstra felter (ko-
lonner), der er behov for i de allerfleste af de fælles kodelister, der anvendes 
på miljødataområdet. 
 
Løsningen på dette er, kort fortalt, at opfatte koderne i kodelisterne som data, 
eller rettere som ”metadata”. Læs om den konkrete implementering i kapitel 
11. 
 
Værdikodelisterne skal nævnes særskilt i denne sammenhæng idet de er både 
statiske og smalle, og derfor principielt ikke hører hjemme mellem de dyna-
miske og brede Stancodelister. Værdikodelisterne kan umiddelbart blot im-
plementeres efter den normale OIOXML-regel, dvs. som enumeration-typer. 
Når det alligevel er valgt at give mulighed for at medtage værdikodelister i 
Stancode, så skyldes det dels at der ønskes mulighed for at videreføre nuvæ-
rende værdikodelister fra Standat, dels at der, f.eks. i forbindelse med miljø-
overvågningsprogrammer, ønskes mulighed for at gøre udvalgte værdikodeli-
ster synlige som en del af samlingen af standardiserede kodelister, som forud-
sættes anvendt ved repræsentation af overvågningsdata. Desuden er der for 
værdikodelister i Stancode også mulighed for at tilføje dokumentation til den 
enkelte kode i form af en uddybende beskrivelse (hvilket betyder at værdiko-
delisterne i Stancode reelt ikke er implementerede som smalle kodelister). Se 
afsnit 5.12. 
 
 



 
 
 

  
  

Side 13/66 

 

Version 1.1 

8. juli 2011 

DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI (DMU)
AARHUS UNIVERSITET 

 
 
 

 
5 Systematik for Stancodelister 
Dette kapitel indeholder den samlede beskrivelse af systematikken for de tre 
typer af Stancodelister.  
 
 
5.1 Navngivning og nummerering 
Når vi i skreven tekst kort skal angive en specifik kodeliste skrives denne med 
præfix  ”Sc” foran nummeret, dvs. Sc1001, Sc1002 osv. Herved sikres at ingen 
af kodelisterne i Stancode 1.0 gives samme betegnelse eller nummer som en 
kodeliste i Standat 1.1. 
 
For at undgå uhensigtsmæssige afhængigheder skal koden i en Stancodeliste 
altid være et ikke-meningsbærende nummer. 
 
Koden i en Stancodeliste er altid et heltal større eller lig nul, og nummererin-
gen starter ved 1 og vokser som udgangspunkt konsekutivt med 1, dog således 
at ”0” altid angiver ”ej oplyst”, og således at ”huller” i nummereringen er til-
ladt, så længe det ikke er forårsaget af en meningsbærende anvendelse af ko-
derne. Det stringente valg af heltal som koder er bl.a. begrundet med, at det i 
databaserne er mere hensigtsmæssigt at arbejde med tal, end med f.eks. 
strenge. 
 
 
5.2 Koden ”andet” 
I Stancode må der ikke anvendes en særlig kode for ”andet”, som det har væ-
ret praksis i Standat 1.1. Problemet med ”andet” er at anvendelsen af denne 
betegnelse er meget udefineret, og at den kan blive direkte forkert når kodeli-
sterne er dynamiske. Måske bruges den i farten i stedet for at få oprettet en 
manglende kode. Når denne kode et år senere oprettes, vil betydningen af 
”andet” være ændret, og dér hvor den er brugt skal den ændres til den nye ko-
de. Men hvordan sikrer man at det huskes at foretage denne rettelse, og hvad 
betyder det hvis andre i mellemtiden har brugt koden for ”andet” i en anden 
betydning?  
 
Da Stancode understøtter at midlertidige koder kan oprettes i løbet af få dage 
anses muligheden for at angive ”andet” for at være unødvendig fremover. 
Man kan derimod løbe ind i et problem hvis man konverterer ”historiske” da-
ta fra Standatkodelister til Stancodelister. Hvis man ikke ved hvilken kode, 
der korrekt kan angives de steder, hvor der står ”andet” i Standatkodelisten, 
anbefales det at man i stedet angiver ”ej oplyst”.  
 

Problemet med at anvende ”andet” kan illustreres med et tænkt ek-
sempel. Vi har en kodeliste med nedenstående koder: 
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1 ej oplyst 
2 kode a 
3 kode b 
99 andet 

 
Der skal nu lægges nye data i databasen. Disse skal egentlig bruge 
”kode c”, men denne kode findes ikke. I stedet bruges ”andet”. 
 
Senere bliver kodelisten opdateret med nye koder, og den ser nu ud 
som nedenfor: 
 

1 ej oplyst 
2 kode a 
3 kode b 
4 kode c 
5 kode d 
99 andet 

 
Når man herefter trækker data ud af databasen og finder noget der er 
angivet som ”andet”, kan man altså konkludere at det i hvert fald ikke 
har været hverken kode a, b, c eller d… 

 
 
5.3 En kode kan aldrig slettes 
Det typiske scenarie for miljødata er at de registreres i en database, og at de 
efter kvalitetssikring ikke ændres, og at de i hvert fald aldrig skal slettes igen. 
For at følge udviklingen i miljøtilstanden er der brug for lange tidsserier.  
Derfor er det også vigtigt at brugerne af Stancodelister kan stole på at deres 
data ikke bliver inkonsistente pga. ændringer i de kodelister, der refereres til, 
og derfor er det besluttet, at i en Stancodeliste må en kode aldrig slettes. Det 
er i stedet muligt at angive at en kode er forældet (afsnit 5.10.1). 
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5.4 Metadata for kodelister 
Til enhver Stancodeliste skal der knyttes og vedligeholdes passende metadata. 
I tabellen i Figur 8 er det specificeret hvilke metadatafelter der altid skal være 
knyttet til en Stancode 1.0 kodeliste.  
 

Metadata for kodeliste Forklaring 
KodelisteNr* 
CodeListIdentifier 
 

Kodelisterne identificeres med et nummer, startende 
ved 1001: 
1001, 1002 osv. 

KodelisteNavn* 
CodeListName 

Kodelistens mere beskrivende navn. 

KodelisteType* 
CodeListTypeName 

Informationskodeliste (=InformationCodeList),  
Artskodeliste (=SpeciesCodeList),  
Værdikodeliste (=ValueCodeList) 

Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Tidspunkt for oprettelse af første Stancode-version af 
kodelisten 

Ansøger* 
ApplicantIdentificationText 

Oplysning om hvem der har foranlediget kodelisten 
oprettet  

Formål* 
PurposeText 

Oplysning om årsag til kodelistens oprettelse. 

VersionsNr* 
VersionIdentifier 

Kodelistens versionsnummer 

Beskrivelse* 
DescriptionText 

Nærmere beskrivelse af kodelistens indhold 

SenesteOpdatering-
Kodeliste* 
CodeListLastUpdateDate 

Tidspunkt for seneste opdatering af kodelisten (tilfø-
jelse af nye koder, rettelse af fejl etc.).  
Hvis der ikke er sket ændringer siden oprettelsen af 
listen vil dette felt angive oprettelsesdatoen. 

SenesteOpdatering-
Metadata* 
MetadataLastUpdateDate 

Tidspunkt for seneste ændring af metadata 

TaxonomiskBeskrivelse 
TaxonomyDescriptionText 

Bruges kun hvis KodelisteType er ”Artskodeliste”. 
Oplysning om opbygningen/indholdet i den taxono-
miske kode. 

FagligEkspert 
ExpertIdentificationText 

Bruges altid hvis KodelisteType er ”Artskodeliste”, 
men kan også bruges i tilfælde hvor der er en ekspert 
knyttet til en informations- eller værdikodeliste. 

Bemærkning 
AdditionalDescriptionText 

Øvrige væsentlige oplysninger om kodelisten. 
Det oplyses her hvis kodelisten er en videreførelse af 
en Standat 1.1. kodeliste, og om kodenumrene fra 
Standat 1.1. udgaven er bevaret under Stancode 1.0.  

Versionsændring 
VersionModificationText 

Beskrivelse af årsag til versionsændring af kodelisten; 
Hvad er ændret? Hvorfor? Hvornår? 

VersionsOprettelsesDato* 
VersionCreationDate 

Dato for oprettelse af den nuværende version af kode-
listen. 

Figur 8. Metadatafelter for en Stancode 1.0 kodeliste. Indholdet af de lysegrå felter er 

ens på tværs af versioner af den enkelte kodeliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 
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Kodelisterne har også altid metadata knyttet til hver enkelt kode.  Se mere om 
dette i beskrivelsen af de forskellige typer kodelister i de følgende afsnit. 
 
Formål 
For nye Stancodelister skal formålet altid angives i forbindelse med oprettel-
sen. Hvis det oprindelige formål for en videreført Standatkodeliste ikke ken-
des skal det angives hvorfor den videreføres. 
 
TaxonomiskKode 
Metadatafeltet TaxonomiskKode vil være tomt for informations- og værdiko-
delister. Det skal udfyldes for artskodelister som har en taxonomisk kode. 
 
FagligEkspert 
For artskodelister er det obligatorisk at have en tilknyttet faglig ekspert. Dette 
gælder uanset om der er defineret taksonomiske koder for listen. 
 
Versionsændring  
Feltet kan være tomt, men hvis der er foretaget en versionsændring (dvs. hvis 
kodelisten har et versionsnummer større end 1), så skal ændringen forklares 
her. 
 
 
5.5 Nøgleord til søgning efter kodeliste 
I forbindelse med hver kodelistes metadata gives der mulighed for at vedlige-
holde en liste af nøgleord, som skal gøre det nemmere at finde frem til en be-
stemt kodeliste gennem søgninger på Stancode websitet. Listen med nøgleord 
vedligeholdes af Standatsekretariatet, og nøgleordene kan ses udfor hver en-
kelt kodeliste i oversigtstabellen på websitet. Listen stilles dog ikke til rådig-
hed via webservicen. 
 
I Figur 8 er det med lysegrå markeret hvilke felter i metadata, der ikke ændres 
selvom der eventuelt oprettes en ny version af en kodeliste. Bemærk også at 
samme nøgleordsliste anvendes for alle versioner af samme kodeliste.  
 
 
5.6 Videreførelse af kodelister fra Standat 1.1. 
Udgangspunktet for Stancode 1.0 kodelister er først og fremmest de eksiste-
rende Standat 1.1. kodelister, som dog kun videreføres hvis der er behov for 
det. I forbindelse med videreførelse af kodelisterne bliver de underkastet et 
eftersyn, hvor der bl.a. tages stilling til om nogle kodelister skal opdeles i fle-
re, og om nogle skal slås sammen.  
 
Grundreglen er endvidere at forældede koder i de eksisterende kodelister ikke 
medtages i den nye version. Det kan dog være nødvendigt af hensyn til histo-
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rik i data. Der skelnes således mellem koder, der er forældede fordi dét man 
har angivet ved hjælp af koden nu skal angives med en nyere kode, f.eks. pga. 
rettelse af en fejl, og så koder der er forældede fordi virkeligheden har ændret 
sig, således at det ikke længere giver mening at bruge koden ved registrering 
af nye data, men det fortsat er vigtigt at den oprindelige kode anvendes på de 
historiske data. Et eksempel på det sidstnævnte kan være angivelse af et firma 
der er lukket, eller en kommune der er fusioneret i forbindelse med en kom-
munalreform.  
 
Standat 1.1 kodelisterne er opbygget på mange forskellige måder, og med for-
skellige nøgler. Nogle bruger bogstaver, nogle bruger meningsbærende nøgler 
og andre bruger heltalsnøgler, men ikke konsekutivt. Derfor vil koderne i 
mange videreførte kodelister have andre numre.  
 
Det beskrives i metadata for Stancode 1.0 kodelisten om den er en viderefø-
relse af en Standat 1.1 liste, og om den er omnummereret.  
 
Når en kodeliste videreføres fra Standat 1.1 oprettes der også altid en referen-
celiste (se afsnit 5.8) i Stancode 1.0, som gør det muligt at konvertere mellem 
Standat og Stancode versionerne af kodelisten. 
 
 
5.7 Supplerende oplysninger til kodelisterne 
I de følgende afsnit beskrives standardfelterne for de tre typer af kodelister. 
Udover disse kan der tilføjes ekstra felter til supplerende oplysninger, især 
hvis der er tale om oplysninger som bidrager til forståelsen af den værdi ko-
den repræsenterer. Dog bør der ikke tilføjes felter som refererer til andre ko-
delister, idet det i stedet anbefales at oprette en ”referenceliste”. Se nedenfor. 
 
Bemærk at hvis der tilføjes et ekstra felt til en eksisterende kodeliste, så skal 
kodelisten have et nyt versionsnummer (VersionsNr). 
 
 
5.8 Referencelister – referencer til andre kodelister 
Der kan i flere tilfælde være behov for at konvertere mellem en Stancodeliste 
og f.eks. en europæisk eller international kodeliste. Dette kendes bl.a. i for-
bindelse med artskodelister, herunder ”ITIS”.  
 
Referencer fra Stancodelister til andre kodelister føjes ikke til selve kodeli-
sten, idet denne skal holdes så overskuelig som muligt. I stedet oprettes der 
separate lister, der refererer til Stancodelisten og den pågældende alternative 
liste. Sådanne referencelister er én type af hjælpelister der kan anvendes i 
Stancode. (Se om hjælpelister i kapitel 6). 
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En Standat 1.1 kodeliste der er videreført til Stancode vil altid have en refe-
renceliste, der kan bruges til konvertering mellem de to udgaver af kodelisten. 
 
Oprettelse af referencelister i øvrigt skal godkendes af Standatsekretariatet, 
der til hver en tid kan betinge sig at Standatstyringsgruppen også godkender 
oprettelsen. 
 
I øvrigt vil det normalt kræve at brugeren af referencelisten leverer de oplys-
ninger, der er nødvendige for at oprette listen, samt at brugeren også leverer 
løbende opdateringer til Standatsekretariatet. 
 
 
5.9 Andre hjælpelister 
Der kan være behov for andre hjælpelister end de nævnte referencelister, 
f.eks. synonymlisten for artslister (Se afsnit 5.11.3). Synonymlisten implemen-
teres som en hjælpeliste af typen ”navneliste” (Se i øvrigt kapitel 6), og kan 
oprettes efter godkendelse i Standatsekretariatet. 
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5.10 Informationskodelister 
I tabellen i Figur 9 angives standardfelterne for en informationskodeliste. 
Bemærk at artskodelister er en særlig type informationskodelister, hvortil fel-
terne beskrives særskilt i afsnit 5.11. 
 

Informationskodeliste 

Felt Forklaring 
ScKode* 
ScCode 

Selve koden, bestående af et fortløbende nummer (startende 
ved 1) 

Beskrivelse* 
DescriptionText 

Beskrivelse af koden 

Bemærkning 
AdditionalDescription-
Text 

Yderligere beskrivelse af koden 

Forældelsesdato 
ObsolescenceDate 

Angiver datoen fra hvilken koden er forældet. (Hvis koden 
ikke er forældet er feltet tomt) 

HenvisningsKode* 
ScCodeReference 

Sålænge Kode ikke er forældet er HenvisningsKode = Kode 

HenvisningsType* 
ReferenceTypeName 

Gældende (koden gælder, der henvises ikke) (=Valid) 
Henvisning (koden forældet, der henvises) (=Reference) 
Forældet (koden forældet, der henvises ikke) (=Obsolete) 
UnderVurdering (koden er midlertidig) (=Temporary) 

…  
…   
Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Tidspunkt for kodens oprettelse i Stancode. 
De koder der er i kodelisten den dag listen oprettes tildeles 
alle samme oprettelsesdato som kodelisten. Derefter angives 
datoen for oprettelse af hver enkelt ny kode. 

Ansøger* 
(oprettet af) 
ApplicantIdentifica-
tionText 

Dén person, der har anmodet om oprettelse af koden. Angi-
ves ved navn og institution. 
 

SidstÆndretDato* 
LastUpdateDate 

Dato for seneste ændring i denne linje i kodelisten. Ved ko-
delistens oprettelse sættes SidstÆndretDato til datoen for 
kodelistens oprettelse i Stancode-databasen. 

Figur 9. Standardfelter i en informationskodeliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 

 
 
Bemærkning 
Feltet Bemærkning kan ifølge specifikationen være tomt, men det bør udfyl-
des. Med andre ord forventes det at høre til undtagelserne at feltet er tomt. 
 
Oprettelsesdato 
I forbindelse med Standatkodelister, der videreføres til Stancode kan det fo-
rekomme at datoen for en kodes oprettelse er kendt. Imidlertid indebærer vi-
dereførelsen af en Standatkodeliste, at der tages stilling til kodelistens opbyg-
ning, samt til de enkelte koder. Derfor angives oprettelsesdatoen som den dag 



 
 
 

  
  

Side 20/66 

 

Version 1.1 

8. juli 2011 

DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI (DMU)
AARHUS UNIVERSITET 

 
 
 

koden er lagt ind i Stancode-systemet. Ingen Oprettelsesdato for en kode kan 
angive et tidspunkt tidligere end kodelistens oprettelse i Stancode. 
 
Ansøger 
Feltet Ansøger, som oplyser hvem der har anmodet om oprettelse af koden, 
håndteres (i databasen) ved hjælp af lister over personer og institutioner, men 
vil i kodelisten fremtræde som et tekstfelt. 
I forbindelse med videreførelse af Standatkodelister kan der forekomme ko-
der, hvor Ansøger ikke er kendt. I disse tilfælde vil feltet indeholde teksten ”ej 
oplyst”. 
 
SidstÆndretDato (Dato for seneste ændring) 
Dato for hvornår oplysninger om den pågældende kode i kodelisten sidst er 
rettet3. Denne dato opdateres ved enhver ændring i ét af felterne vedr. koden, 
og f.eks. uanset om der er rettet en taste/trykfejl, eller om der oprettet en ny 
taxonomisk kode, som der fremover henvises til. Bemærk at selve koden selv-
følgelig aldrig kan ændres. 
 
 
5.10.1 Forældelse af koder 
For informationskodelister og artskodelister skal man kunne mærke en kode 
som ”forældet”. I artskodelisterne drejer det sig om at arters taxonomier kan 
ændres. Se mere om dette i afsnit 5.11.1. Koden skal selvfølgelig bestå af hen-
syn til eksisterende data, men forældelsen betyder i princippet, at koden ikke 
må anvendes i forbindelse med lagring af nye data. 
 
I kodelistens felt Forældelsesdato (se Figur 9) angives den dato fra hvilken 
koden er forældet (idet det ikke nødvendigvis er samme dato som ændringen i 
kodelisten bliver foretaget (feltet SidstÆndretDato)) 
 
Ved forældelse af en kode anvendes i Stancode desuden et ”henvisningssy-
stem”, som giver mulighed for at angive hvilken kode der bør anvendes i ste-
det for, hvis der er en sådan. Fremgangsmåden er skitseret i Figur 10. 
 
 

                                                           
3 I forhold til Stancode-databasen er dette datoen for hvornår der sidst er rettet i den aktuelle re-
cord i tabellen. 
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Figur 10. Ved forældelse af en kode oprettes også en henvisning fra den forældede kode 

til den kode der bør anvendes i stedet for, forudsat at der er en anden kode at henvise 

til.  

 
 
Når en kode skal angives som forældet, og der samtidig skal henvises til en 
anden kode gøres følgende: 
 Hvis der samtidig med forældelsen oprettes en ny kode, som der skal 

henvises til, så oprettes den nye kode selvfølgelig først og:  
 HenvisningsKode sættes lig med den nye kode 
 HenvisningsType sættes til ”Gældende” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato 

 
 Ved den forældede kode: 

 Forældelsesdato udfyldes 
 HenvisningsKode sættes lig med koden for den der henvises til 
 HenvisningsType sættes til ”Henvisning” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato 

 
Hvis koden skal forældes uden henvisning til en anden kode, ændres kun i 
den kode der forældes: 

 Forældelsesdato udfyldes 
 HenvisningsKode ændres ikke 
 HenvisningsType sættes til ”Forældet” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato 
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5.10.2 Navngivning – Beskrivelse og Bemærkning. 
En del af informationskodelisterne vil indeholde rigtig mange koder af for-
skellige typer. Et eksempel er kodelisten for parametre. Derfor bør overskue-
ligheden fremmes gennem systematisk navngivning.  
 
Bl.a. fordi Stancode indeholder koder, der er defineret for længe siden og over 
en lang periode (registreret i Standat), men også fordi forskellige fagområder 
på miljøområdet har forskellige ”traditioner” for navngivning, betegnelser an-
vendelse af enheder osv., er det ikke muligt i alle tilfælde at følge nogle strin-
gente navngivningsregler. Det kan endvidere være meget forskelligt fra kode-
liste til kodeliste. 
 
Således bør nedenstående retningslinjer for felterne Beskrivelse og Bemærk-
ning så vidt muligt følges ved oprettelse af nye koder. Bemærk dog at betin-
gelse nr. 1 er ultimativ, idet der ikke må oprettes en kode, som ikke har en be-
skrivelse. 
 
Retningslinjer for feltet Beskrivelse 
1. Feltet skal udfyldes. 
2. Feltet bør ikke indeholde mere end 30 tegn. 

I mange tilfælde anvendes den tekst, der står i Beskrivelse, som overskrif-
ter i tabeller/rapporter og som tekster i dropdown-bokse i interaktive ap-
plikationer. 

3. Giv højst prioritet til læsevenlighed, dvs. frem for slavisk systematik. 
4. Anvend stort begyndelsesbogstav.  

Undtagelser er f.eks. ”pH” eller talnavne som i en række kemiske stoffer, 
f.eks. ”1,2-Dichlorethylen”. 

5. Brug danske ord i ental. 
Undtagelser er f.eks. ”Oxygen” og ”Carbon”, og andre engelske og latinske 
betegnelser som er gængse i det danske sprog, og på det pågældende fag-
område. 

6. Skriv navnet helt ud. 
Undtagelser er SI-enheder og f.eks.” i.e./ml”. 

7. Udelad afsluttende punktum. 
8. Navnet skrives ”hierarkisk” med det vigtigste ord først efterfulgt af ”, ” og 

yderligere detalje med små bogstaver. 
F.eks. ”Fosfor, adsorberet”, ”Fosfor, jernbundet”. 

 
Som nævnt kan der bl.a. være ”historiske årsager” til at man ikke helt kan føl-
ge en navngivningssystematik. En anden årsag kan være prioriteringen af en 
høj grad af læsevenlighed. Derfor skal det bemærkes at Stancode-systemet gi-
ver andre muligheder for f.eks. at gruppere koder indenfor en kodeliste, f.eks. 
kan man oprette en hjælpeliste, der udpeger en delmængde af koderne i en 
kodeliste, og der kan tilføjes et ekstra felt med ”Systematisk navn”. 
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Retningslinjer for feltet Bemærkning 
9. Feltet bør udfyldes. 

(Feltet må indeholde op til 1000 tegn) 
10. Teksten skal uddybe/forklare hvad koden betyder.  

Det vil bl.a. være en hjælp til brugere, der ikke er helt fortrolige med fag-
området. 
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5.11 Artskodelister 
En række af særlige krav til artskodelister oplistes nedenfor. Disse har været 
grundlag for udarbejdelse af den specifikke systematik for artskodelister i 
Stancode 1.0. 
 Koderne (de primære nøgler) må ikke være meningsbærende. 

Dette gælder for Standatkodelister, og det accepteres således ikke at bru-
ge f.eks. den taxonomiske kode som primær nøgle. 

 Taxonomisk kode skal forefindes. 
Det er af hensyn til den faglige anvendelse af kodelisterne oftest et krav at 
kodelisterne indeholder taxonomiske koder4. Disse indgår i kodelisten i et 
selvstændigt felt. Der vil på de enkelte artskodelister være forskellige be-
hov for omfanget af taxonomiske niveauer i den taxonomiske kode. Det 
skal af metadata til kodelisten fremgå om taxonomisk kode er oprettet, 
samt hvilke taxonomiske niveauer kodelisten indeholder og dermed 
hvordan den taxonomiske kode er opbygget.  
Hvis artskodelisten har en taxonomisk kode, er det et krav, at der tilknyt-
tes en taxonomisk kode til samtlige artskoder i kodelisten, og derfor kan 
der ikke oprettes en ny artskode før der er tildelt en taxonomisk kode. 
Artskoden kan dog oprettes som midlertidig kode, se afsnit 12.2. 

 Artsekspert skal være knyttet til kodelisten. 
Den taxonomiske kode oprettes af en ekspert indenfor den pågældende 
art, dvs. der tilknyttes mindst én artsekspert til hver artskodeliste. Oplys-
ning om artseksperten skal fremgå af kodelistens metadata. 

 Synonyme navne for samme art skal kunne angives. 
Samme art vil ofte have flere synonyme navne. Disse skal kunne angives i 
tilknytning til den enkelte art, og det skal være muligt at finde frem til ar-
tens kode ved søgning på de forskellige synonyme navne. Oprettelse af et 
synonymt navn skal godkendes af artseksperten, ligesom nye arter og 
ændringer til arter. 

 En arts taxonomiske placering skal kunne ændres 
Både navn og taxonomisk kode skal kunne ændres, uden at den “forælde-
de“ udgave fjernes fra kodelisten. Den ”forældede” udgave vil henvise til 
den nye, nu gældende udgave. 

 Opbygningen af taxonomisk kode skal kunne ændres. 
Da der løbende identificeres flere arter kan den taxonomiske kode løbe 
tør for cifre i nogle af del-felterne, og derfor er det nødvendigt at opbyg-
ningen af den taxonomiske kode kan ændres. En sådan ændring er gjort 
mulig ved at undlade at bruge det taxonomiske nummer som nøgle i ko-
delisten. Bemærk at ændringen dog kræver en opdatering af kodelistens 
VersionsNr, og at det betyder at den oprindelige liste bevares. 

                                                           
4 Stancode kan håndtere artskodelister uden taxonomisk kode. Det frarådes dog at opbygge artsko-
delister uden at definere en tilhørende taxonomisk kode. 
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Beskrivelsen af felterne i en artskodeliste nedenfor (Figur 11) viser ”basisli-
sten”, dvs. selve artskodelisten. Derudover kan der være en række ”hjælpeli-
ster”, herunder synonymlisten.  
 

Artskodeliste 
Felt Forklaring 
ScKode* 
ScCode 

Selve koden, bestående af et fortløbende nummer (star-
tende ved 1). 

TaxonomiskKode 
TaxonomyCode 

Et mangecifret positivt heltal. 
Systematikken for denne beskrives særskilt for den kon-
krete artsliste. 

LatinskNavn* 
LatinName 

 

HenvisningsKode* 
ScCodeReference 

Når artskoden er den gældende er henvisningsKode = Ko-
de. 
Når der henvises til en (nyere) artskode angiver henvis-
ningsKode den kode der henvises til. 

HenvisningsType*  
ReferenceTypeName 

Gældende (koden gælder, der henvises ikke) (=Valid) 
Henvisning (koden forældet, der henvises) (=Reference) 
Forældet (koden forældet, der henvises ikke) (=Obsolete) 
UnderVurdering (koden er midlertidig) (=Temporary) 

Parent 
ParentReference 

Parent supplerer den taxonomiske kode, idet feltet bruges 
til at repræsentere artshierarkiet som en træstruktur. Pa-
rent henviser til den ”forældre” der ligger ét niveau over 
den aktuelle kode.  

Author 
AuthorName 

Tekst, der refererer til hvem der har navngivet arten, for 
så vidt at det er kendt information. Typisk en litteraturre-
ference.  

…  
…  
Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Tidspunkt for kodens oprettelse i Stancode. 
De koder der er i kodelisten den dag listen oprettes tilde-
les alle samme oprettelsesdato som kodelisten. Derefter 
angives datoen for oprettelse af hver enkelt ny kode. 

Ansøger* 
ApplicantIdentification-
Text 

Dén person, der har anmodet om oprettelse af koden. An-
gives ved navn og institution. 

SidstÆndretDato* 
LastUpdateDate 

Dato for seneste ændring i denne linje i kodelisten. 
Ved kodelistens oprettelse sættes SidstÆndretDato til da-
toen for kodelistens oprettelse i Stancode-databasen. 

Figur 11. Standardfelter i en artskodeliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 

 
TaxonomiskKode 
Feltet TaxonomiskKode kan ifølge specifikationen være tomt, men hvis en 
artskodeliste er defineret med taxonomisk kode, så skal den være angivet for 
samtlige koder i listen. 
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Parent 
Fra Naturdatabasen er der gode erfaringer med – udover den taxonomiske 
kode – også at ”oversætte” hierarkiet til en træstruktur, der bl.a. kan anven-
des i applikationer til at vise artskodelistens opbygning. I de fleste tilfælde vil 
artskodelister have en taxonomisk kode, og da den altid vil være angivet for 
samtlige koder, vil man (med et program) kunne autogenerere træstrukturen. 
Træstrukturen er i princippet redundant information, men tages direkte med 
i artskodelister pga. dens anvendelighed (i modsætning til at opbygge den i en 
hjælpeliste).   
Hvis Parent anvendes i en kodeliste, så skal den være angivet for samtlige ko-
der i listen. 
 
Referencer til personer og institutioner 
Feltet Author er gennem tiden udfyldt med forskellig information, og inde-
holder således forholdsvis ”ustrukturerede” data. Pga. videreførelse af de ek-
sisterende artskodelister er det ikke muligt at ændre på at denne tekstinfor-
mation skal kunne indeholdes i kodelisten.  
 
Ansøger 
Feltet Ansøger, som oplyser hvem der har anmodet om oprettelse af koden, 
håndteres (i databasen) ved hjælp af lister over personer og institutioner, men 
vil i kodelisten fremtræde som et tekstfelt. I forbindelse med videreførelse af 
Standatkodelister kan der forekomme koder, hvor Ansøger ikke er kendt. I 
disse tilfælde vil feltet indeholde teksten ”ej oplyst”. 
 
Både Author og Ansøger indgår som en del af kodelistens dokumentation, og 
øger mulighederne for at få afklaret eventuelle spørgsmål.  
 
SidstÆndretDato (Dato for seneste ændring) 
Dato for hvornår den pågældende linje i kodelisten sidst er rettet. Denne dato 
opdateres ved enhver ændring i ét af felterne i linjen, og f.eks. uanset om der 
er rettet en taste/trykfejl, eller om der oprettet en ny taxonomisk kode, som 
der fremover henvises til. Bemærk at selve koden selvfølgelig aldrig kan ænd-
res. 
 
Givet dato for seneste ændring af en linje i artslisten:  
 Hvis arten ikke henviser til en anden, dvs. det er en gældende art, så dre-

jer ændringen sig om noget andet end taxonomisk kode.   
 Hvis arten henviser til en anden, dvs. det er en forældet art, så vil datoen 

angive datoen for henvisningen, idet der ikke ændres på forældede koder. 
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5.11.1 Håndtering af ændringer i taxonomisk kode 
Erfaringen viser at der løbende opnås ny viden, som bl.a. medfører at en art 
kan ændre indplacering i det taxonomiske hierarki, hvilket betyder at navn og 
taxonomisk kode skal ændres i kodelisten. Det kan skyldes at man gennem ny 
viden konstaterer at den hører hjemme et andet sted i hierarkiet, eller at man 
bliver klar over, at noget man tidligere har antaget for at være samme art nu 
bør opdeles i flere arter, eller man bliver klar over, at to forskellige arter reelt 
er samme art.  
 
En sådan ændring betyder at den aktuelle beskrivelse af arten i artslisten ikke 
længere opfattes som korrekt, og skal erstattes af en anden beskrivelse. Imid-
lertid kan der være data, som fortsat refererer til den – nu ugyldige – kode. 
Derfor skal det være muligt at indsætte den nye – korrekte – kode, uden at 
fjerne den gamle – ukorrekte – kode. 
 
Dette håndteres ved at anvende en slags ”lister” i artslisten, og disse imple-
menteres ved hjælp af HenvisningsKode, dvs. samme metode som forklaret i 
afsnittet 5.10.1.  
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Figur 12. Principskitse til illustrering af indlejret ”liste” i artsliste. Den indlejrede liste 

betyder at hele historikken over ændringerne til den pågældende art bevares, og at ek-

sisterende data fortsat kan henvise til de ”forældede” koder.  
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Når en art ændrer indplacering i hierarkiet gøres følgende med kodelisten: 
 Hvis den nye, korrekte kode for arten ikke allerede findes i kodelisten, så 

oprettes der en ny kode for arten, dvs. der indsættes en ny linje i kodeli-
sten og 
 HenvisningsKode sættes lig med den nye kode 
 HenvisningsType sættes til ”Gældende” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato 

 Ved den eksisterende kode for arten ændres henvisningsnummeret, så 
det angiver den korrekte kode for arten: 
 HenvisningsKode sættes lig koden for den korrekte art 
 HenvisningsType sættes til ”Henvisning” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato 

 
Når en art splittes op i to nye arter, er det ikke muligt at henvise fra den op-
rindelige art til den korrekte af de to nye arter. I denne situation gøres følgen-
de med kodelisten:  
 Den oprindelige kode skal forældes uden henvisning til ny kode: 

 HenvisningsKode ændres ikke 
 HenvisningsType sættes til ”Forældet” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato 

 Der oprettes nye koder for begge de nye arter, dvs. der oprettes en ny lin-
je i kodelisten for hver, og: 
 HenvisningsKode sættes lig koden (den nye) for arten 
 HenvisningsType sættes til ”Gældende” 
 SidstÆndretDato sættes til dags dato. 

 
 
5.11.2 Anvendelse af kodelister med ændrede taxonomiske koder 
Erfaringer viser at der for nogle af artskodelisterne faktisk kommer mange 
ændringer, idet man opdager nye arter, får ny viden om den taxonomiske 
inddeling m.m. Enkelte arter der tidligere har været opfattet som den samme 
slås sammen til én, og andre splittes op i flere nye arter. 
 
Dét at Stancode artskodelister har en indbygget historik over ændringerne be-
tyder at man i det enkelte databasesystem kan undgå at skulle opdatere ko-
derne på data, hver gang der er ændringer i koderne for arter.  
 
Idéen er at når data lægges ind i databasen bruges de pt. gældende koder i 
kodelisten. Når data kvalitetskontrolleres eller udskrives i forbindelse med 
kvalitetskontrol bruges de koder (og navne, taxonomisk kode) som blev knyt-
tet til data på registreringstidspunktet. 
 
Når data i øvrigt trækkes ud fra databasen, vises det pt. gældende navn og ta-
xonomisk kode. Dette kan f.eks. lade sig gøre ved hjælp af et view på kodeli-



 
 
 

  
  

Side 29/66 

 

Version 1.1 

8. juli 2011 

DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI (DMU)
AARHUS UNIVERSITET 

 
 
 

stetabellen i databasen. For hver record i databasen sammenlignes Kode og 
henvisningsKode. Hvis disse er forskellige springes der videre til den record 
som der henvises til. Hvis Kode og henvisningsKode her er ens, bruges navn 
og taxonomisk kode fra denne record. Ellers fortsættes. osv. osv. 
 
 
5.11.3 Håndtering af supplerende navne for arter 
Synonymer til arter i artslisten oplistes i en eller flere ekstra lister. Der an-
vendes én navneliste pr. artsliste pr. sprog som synonymer angives i.  
 
I selve artskodelisten angives det latinske navn, og hvis der er synonymer til 
dette, indsættes de i en navneliste med synonymer.  
 
Hvis der er synonymer på f.eks. dansk indsættes disse i en dansk navneliste, 
og tilsvarende for engelsk og evt. andre sprog. 
 
Hvis den taxonomiske kode ændres for en art med synonymer, så vil der 
umiddelbart ikke være synonymer til den nye variant af arten.  Dette skyldes 
at den allerede oprettede samling af synonyme navne vil referere til koden for 
den foregående variant af arten.  
 
Der kan selvfølgelig oprettes en ny samling synonymer til den nye variant af 
arten.   
 
Se afsnit 6.3 for beskrivelse af felter i en hjælpeliste af typen navneliste. 
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5.12 Værdikodelister 
Ved oprettelse af en ny kodeliste er det vigtigt at tage stilling til om det evt. er 
en værdikodeliste, dvs. at der er en sammenhæng mellem værdierne i det ud-
faldsrum der defineres, og at en ændring af kodelisten vil ændre betydningen 
af de data der refererer til kodelisten.  
 
Det er desuden vigtigt at det beskrives i metadata hvor koderne oprindelig er 
defineret ved hjælp af referencer til officielle tekniske anvisninger eller lig-
nende. Det kan f.eks. dreje sig om en specifik farveskala, eller en definition af 
typer af arealudnyttelse. 
 
Kodelistens type angives i metadata. 
 
Kodelisten er statisk idet den oprettes samlet og aldrig må ændres. Derfor er 
der ingen grund til at knytte metadata til de enkelte koder i listen. 
 
Kodelistens versionsnummer (VersionsNr) vil være 1, og aldrig blive ændret. 
Hvis der pga. nye undersøgelsesmetoder eller andet er brug for et ænd-
ret/udvidet udfaldsrum vil det være nødvendigt at oprette en ny kodeliste 
med et nyt Sc-nummer.  
 
Feltet SidstÆndretDato er medtaget i værdikodelisten for at tillade korrekti-
on af en evt. trykfejl i felterne Beskrivelse og Bemærkning. 
 
 

Værdikodeliste 
Felt Forklaring 
ScKode* 
ScCode 

Selve koden, bestående af et fortløbende nummer (star-
tende ved 1). 

Beskrivelse* 
DescriptionText 

Beskrivelse af koden 

Bemærkning 
AdditionalDescriptionText 

Yderligere beskrivelse af koden (feltet kan være tomt) 

SidstÆndretDato* 
LastUpdateDate 

Dato for seneste ændring i denne linje i kodelisten. 
Ved kodelistens oprettelse sættes SidstÆndretDato til da-
toen for kodelistens oprettelse i Stancode-databasen. 

Figur 13. Felter i en værdikodeliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 
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Retningslinjer for feltet Beskrivelse 
1. Feltet skal udfyldes. 
2. Feltet bør ikke indeholde mere end 30 tegn. 

I mange tilfælde anvendes den tekst, der står i Beskrivelse, som overskrif-
ter i tabeller/rapporter og som tekster i dropdown-bokse i interaktive ap-
plikationer. 

3. Teksten kan bestå af cifre eller et ord/forkortelse med store bogstaver 
uden mellemrum. 

 
Retningslinjer for feltet Bemærkning 
1. Feltet kan være tomt. 

(Feltet må indeholde op til 1000 tegn) 
2. Teksten skal uddybe/forklare hvad koden betyder.  

Det vil bl.a. være en hjælp til brugere, der ikke er helt fortrolige med fag-
området. 

 
 
 

Kode Beskrivelse 
1 Grovsandet jord 
2 Finsandet jord 
3 Grov lerblandet sandjord 
4 Fin lerblandet sandjord 
5 Grov sandblandet lerjord 
6 Fin sandblnadet lerjord 
7 Lerjord 
8 Svær lerjord 
9 Meget svær lerjord 
10 Siltjord 
11 Humus 
12 Speciel jordtype 

Figur 14. Eksempel på værdikodeliste – jordtyper jf. Jordklassificeringen i Danmark. 
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6 Stancode hjælpelister 
Ligesom vi betragter kodelisterne som tabeller, vil vi opfatte hjælpelisterne 
som supplerende tabeller, der giver yderligere informationer i tilknytning til 
den enkelte kodeliste, som f.eks. referencen til den tilsvarende kode i Standat, 
eller i en alternativ international kodeliste.  
 
Oprettelse af hjælpelister skal i øvrigt godkendes af Standatsekretariatet, 
der til hver en tid kan betinge sig at Standatstyringsgruppen også godken-
der oprettelsen. Se afsnit 12.3. 
 
 
6.1 Metadata for hjælpelister 
Ligesom kodelisterne oprettes hver hjælpeliste også med et specifikt formål, 
på initiativ af bestemte personer eller institutioner osv., og bl.a. derfor er der 
til hver hjælpeliste også knyttet en blok af metadata. 
 
Behovet for metadata til en hjælpeliste ligner meget behovet for metadata til 
en kodeliste, og derfor ligner denne blok af metadata også meget dén for ko-
delister. Der er imidlertid nogle forskelle: 
 Typeopdelingen af hjælpelister har ikke direkte sammenhæng med type-

opdelingen af kodelister. 
 Der knyttes ikke nøgleord til hjælpelister. 

En hjælpeliste skal ikke findes som en selvstændig enhed, fordi den altid 
vil referere til en kodeliste. Man vil i stedet slå op på Stancode websitet og 
se hvilke hjælpelister der er oprettet til en given kodeliste. 

 Der registreres en ansvarlig for opdatering af hjælpelisten.  
Bl.a. af ressourcemæssige årsager er det vigtigt at kunne angive en insti-
tution/person som ansvarlig for opdateringer. For referencelister mellem 
Stancode og Standat vil det være Standatsekretariatet der er ansvarlig, 
men det skal også være muligt at aftale med andre interessenter, at de 
kan være ansvarlige for at oplyse om ændringer til en hjælpeliste. I prak-
sis vil den ansvarlige levere oplysningerne til Standatsekretariatet, som 
derefter foretager den praktiske opdatering i Stancodedatabasen. 

 Beskrivelse af taxonomisk kode og artsekspert er ikke relevant i hjælpeli-
ster. 

 Det angives for hver hjælpeliste hvilken kodeliste, samt hvilken version af 
denne, der refereres til. Enhver hjælpeliste er underordnet én og kun én 
kodeliste. 
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Metadata 
for hjælpeliste 

Forklaring 

HjælpelisteNr* 
HelpListIdentifier 

Hjælpelisterne identificeres i Stancode-databasen med et 
fortløbende nummer indenfor den aktuelle kodeliste: 
f.eks. 100801, 100802, 100803 osv. 

HjælpelisteNavn* 
HelpListName 

Hjæpelistens mere beskrivende navn. 

HjælpelisteType* 
HelpListTypeName 

Referenceliste (=ReferenceList), 
Navneliste (=NameList), 
Delkodeliste (=SubCodeList) 

Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Tidspunkt for oprettelse af første version af hjælpelisten 

Ansøger* 
ApplicantIdentification-
Text 

Oplysning om hvem der har foranlediget hjælpelisten op-
rettet  

Formål* 
PurposeText 

Oplysning om årsag til hjælpelistens oprettelse. 

VersionsNr* 
VersionIdentifier 

Hjælpelistens versionsnummer 

Beskrivelse* 
DescriptionText 

Nærmere beskrivelse af hjælpelistens indhold 

AnsvarligForOpdate-
ring* 
UpdateResponsibleIdenti-
ficationText 

Oplysning om hvem der er ansvarlig for at hjælpelisten 
opdateres.  

Kodelistereference* 
CodeListReference 

Nummer på den Stancodeliste, som hjælpelisten refererer 
til 

KodelisteVersion* 
CodeListVersionIdentifier 

Versionsnummeret for den Stancodeliste, som hjælpeli-
sten refererer til 

SenesteOpdatering-
Hjælpeliste* 
HelpListLastUpdateDate 

Tidspunkt for seneste opdatering af hjælpelisten (tilføjel-
se/sletning af elementer i listen, rettelse af fejl etc.).  
Hvis der ikke er sket ændringer siden oprettelsen af listen 
vil dette felt angive oprettelsesdatoen. 

SenesteOpdatering-
Metadata* 
MetadataLastUpdateDate 

Tidspunkt for seneste ændring af metadata. 
(Starter med at være lig med oprettelsesdato) 

Bemærkning 
AdditionalDescriptionText 

Øvrige væsentlige oplysninger om hjælpelisten. 
 

Versionsændring 
VersionModificationText 

Beskrivelse af årsag til versionsændring af hjælpelisten; 
Hvad er ændret? Hvorfor? Hvornår? 

VersionsOprettelses-
Dato* 
VersionCreationDate 

Dato for oprettelse af den nuværende version af hjælpeli-
sten 

Figur 15. Metadatafelter for Stancode hjælpeliste. Indholdet af de lysegrå felter er ens 

på tværs af versioner af den enkelte hjælpeliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 
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Versionsændring 
Feltet Versionsændring kan være tomt, men hvis der er foretaget en versi-
onsændring, så skal den forklares her. 
 
 
6.2 Referenceliste 
Referencelister bruges til at etablere koblinger fra Stancodelister til andre ko-
delister. For hver Stancodeliste, som er en videreførelse af en Standatkode-
liste oprettes der en referenceliste, og der kan desuden oprettes yderligere re-
ferencelister, som f.eks. kan angive koblinger til internationalt kendte kodeli-
ster. 
 
Referenceliste 
Felt Forklaring 
ScKode* 
ScCode 

ScKode angiver den kode i Stancodelisten, som det 
aktuelle element i hjælpelisten giver supplerende in-
formation om. 

AlternativKode* 
AlternativeCode 

Værdien af den specifikke kode i den kodeliste, der 
henvises til.  

AlternativKodesType* 
AlternativeTypeName 

ScInteger,  
ScString 

Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Dato for indsættelse af den aktuelle linje i hjælpeli-
sten. 

SidstÆndretDato* 
LastUpdateDate 

Dato for seneste ændring i den aktuelle linje i hjælpe-
listen. Ved hjælpelistens oprettelse sættes SidstÆn-
dretDato til datoen for hjælpelistens oprettelse. 

Figur 16. Referenceliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 

 
Da forskellige kodelister (som ikke er Stancodelister) anvender meget forskel-
lige koder vides det ikke på forhånd om der skal henvises til heltal, tekst eller 
andre datatyper. Derfor gemmes den alternative kode altid som tekst, mens 
det i et andet felt i listen angives hvilken datatype den oprindelig er repræsen-
teret ved.  
 
Eventuelle oplysninger om Ansøger m.m. i forhold til den enkelte alternative 
kode der refereres til tages ikke med i en referenceliste. Dels ved man ikke på 
forhånd om disse informationer findes, dels må det antages at de kan slås op i 
den liste, der henvises til. 
 
Hvilken kodeliste der henvises til vil fremgå af felterne Kodelistereference og 
KodelisteVersion i metadata for referencelisten.  
 
En referenceliste vil ofte kun give referencer for nogle af koderne i Stancode-
listen, og tilsvarende vil den liste der refereres til også ofte indeholde flere ko-
der, som der ikke refereres til, da disse ikke anvendes i Stancode. 
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Bemærk at det kan forekomme at der i referencelisten er flere referencer for 
den samme kode (ScKode) i Stancodelisten. Det kan f.eks. være tilfældet for 
referencelister mellem Standat og Stancode når der i Standatkodelisten er bå-
de en kode og en forældet kode, som svarer til samme ScKode.  
 
 
6.3 Navneliste 
Navnelister bruges i tilknytning til artskodelister (5.11), hvor der kan oprettes 
en navneliste for hver artsliste for hvert relevant sprog.  
 
Navneliste (for supplerende navne/synonymer i et givet sprog) 
Felt Forklaring 
ScKode* 
ScCode 

ScKode angiver den kode i Stancodelisten, som det aktuel-
le element i hjælpelisten giver supplerende information 
om. 

Artsnavn* 
SpeciesName 

Det synonyme eller oversættende artsnavn 

Navnetype* 
NameTypeName 

Angiver om Artsnavn er det gældende artsnavn eller om 
det er et synonym 
Gældende (=prevailing) 
synonym (=synonym) 

Author 
AuthorName 

Tekst, der refererer til hvem der har navngivet arten, for 
så vidt at det er kendt information. Typisk en litteraturre-
ference. 

Forældelsesdato* 
ObsolescenceDate 

Angiver datoen fra hvilken det er konstateret at det syno-
nyme navn ikke længere er korrekt at anvende. 

Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Dato for indsættelse af den aktuelle linje i hjælpelisten. 

SidstÆndretDato* 
LastUpdateDate 

Dato for seneste ændring i den aktuelle linje i hjælpeli-
sten. Ved hjælpelistens oprettelse sættes SidstÆndretDa-
to til datoen for hjælpelistens oprettelse. 

Figur 17. Navneliste for artskodeliste. (* angiver at feltet skal være udfyldt) 

 
Bemærk at der i en navneliste kan være flere forskellige navne for den samme 
kode (ScKode) i Stancodelisten. Navnelisten kan altså indeholde flere elemen-
ter med samme ScKode. 
 
Hvilket sprog navnelisten er oprettet til skal fremgå af metadata for navneli-
sten, og meget gerne af navnelistens navn. 
 
 
6.4 Delkodeliste 
Nogle kodelister indeholder så mange koder, at de kan være mindre overskue-
lige at sætte sig ind i, eller for den sags skyld vedligeholde. Desuden kan der 
være situationer, hvor man ønsker at anvende en delmængde af en kodeliste 
frem for hele listen.  
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Som nævnt i afsnit 9.3 er det som udgangspunkt op til det enkelte lokale IT-
system at uddrage delmængder af kodelister til f.eks. dropdown-bokse m.m., 
men i tilfælde hvor der er en fælles interesse i at have en entydig identifikati-
on af en delmængde af en kodeliste, kan denne evt. oprettes som en Stancode-
hjælpeliste af typen ”delkodeliste”.  
 
Eksempler kan være at man vil kunne udtrække en liste over grundstoffer el-
ler miljøfremmede stoffer fra parameterkodelisten, samt at man vil kunne 
opdele planktonkodelisten i zooplankton og phytoplankton. 
 
 
Delkodeliste 
Felt Forklaring 
ScKode* 
ScCode 

ScKode angiver den kode i Stancodelisten, som det aktuel-
le element i hjælpelisten giver supplerende information 
om. 

Oprettelsesdato* 
CreationDate 

Dato for indsættelse af den aktuelle linje i hjælpelisten. 

SidstÆndretDato* 
LastUpdateDate 

Dato for seneste ændring i den aktuelle linje i hjælpeli-
sten. Ved hjælpelistens oprettelse sættes SidstÆndretDa-
to til datoen for hjælpelistens oprettelse. 

Figur 18. Hjælpeliste til udpegning af en delmængde af en kodeliste. (* angiver at feltet 

skal være udfyldt) 

 
Da det fremgår af hjælpelistens metadata hvordan delkodelisten er defineret 
behøver listen kun indeholde ét felt til udpegning af de aktuelle koder der 
indgår i delkodelisten.  
 
I en delkodeliste vil der altid kun være højst ét element for en given ScKode i 
Stancodelisten. 
 
 
7 Versionsstyring og historik 
Dette kapitel beskriver det overordnede system omkring versionsstyring og 
historik i Stancode-systemet.  
 
Formålet med versionsstyring er at kunne identificere forskellige udgaver af 
det samme objekt, f.eks. en kodeliste, eller en kode for en specifik værdi.  
 
Der er behov for versionsstyring af kodelisters struktur, kodelisters indhold, 
samt ændringer til hjælpelister, applikationer, webservice, og database. I det-
te afsnit ser vi kun på versionsstyring i forhold til kodelister og hjælpelister.  
 
Formålet med bevarelse af historik er at kunne opklare hvad der tidligere er 
foretaget af ændringer.  
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7.1 Versionsstyring af kodelister og hjælpelister 
Feltet VersionsNr i metadata for kodelisten sættes til 1 ved oprettelse af kode-
listen. Derefter tælles det op når kodelistens struktur ændres ved: 
 Tilføjelse af et supplerende felt 
 Sletning af et tidligere oprettet supplerende felt (kodelisternes standard-

felter kan ikke slettes) 
 Et allerede oprettet supplerende felt ændrer type (hvis et standardfelt 

ændrer typer vedrører det alle Stancodelister af samme type, og opfattes 
derfor som en systemændring5) 

 Indhold i kodelisten ændrer systematik, f.eks. hvis den taxonomiske kode 
ændrer længde eller sub-felter. 

 
Når en kodeliste skifter version laves der en ny kopi af hele kodelisten, således 
at den oprindelige kodeliste bevares, og fortsat vil kunne anvendes, selvom 
den ikke længere vil blive opdateret med nye koder osv. Kun den nyeste versi-
on af en kodeliste vedligeholdes. Kopieringen af kodelisten ændrer ikke på 
selve koderne. Har man i data refereret til kode 27, så vil det fortsat være 
samme kode der har nr 27 i den nye version. Men på et tidspunkt må man 
forvente at den nye version indeholder flere koder end den oprindelige. 
 
Bemærk at når der oprettes en ny version af en kodeliste, så skal det i metada-
ta (feltet Versionsændring) for den nye version beskrives hvad der er ændret i 
forhold til den tidligere version, hvornår det er sket, og årsagen til at det ske-
te. 
 
 
 
 
Hjælpelister har versionsnumre ligesom kodelisterne, men anvendelsen af 
versionsnummeret er lidt anderledes for hjælpelisterne. Det tillades således 
ikke at der oprettes en ny version af en hjælpeliste til den samme version af 
kodelisten. Men hvis en kodeliste har hjælpelister når der oprettes en ny ver-
sion af kodelisten, vil denne som udgangspunkt ikke have hjælpelister tilknyt-
tet.. Skal én eller flere af hjælpelisterne for den tidligere version af kodelisten 
også bruges for den nye version af kodelisten, oprettes disse hjælpelister med 
samme navn, men med et nyt versionsnummer.  
 
Som for kodelister er det kun de nyeste versioner af hjælpelister der opdateres 
med nye elementer. 
 

                                                           
5 Med ”systemændring” menes en ændring hvor det er nødvendigt at ændre beskrivelsen af Stan-
code-systematikken og/eller opbygningen af IT-systemet, f.eks. tilføjelse af et standardfelt i me-
tadata eller kodelister.  
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7.2 Versionstyring af kodelister indhold 
Versionsstyringen i forhold til kodelistens indhold er ikke baseret på versi-
onsnumre, men på datoer, der angiver hvornår den enkelte kode er ændret. 
Læs mere om dette i beskrivelserne af henvisningssystemet, dvs. afsnittene 
5.10.1 og 5.11.1. Dette hænger sammen med at kodelisterne er dynamiske, og 
det altså ikke er en versionsændring at tilføje en ny kode. Det er en indholds-
mæssig ændring, som ikke medfører problemer for eksisterende referencer til 
koder i listen.  
 
Rent praktisk er der behov for at kunne se om en kodeliste er ændret ”siden 
sidst”, og muligheden for at gøre dette er implementeret gennem kodelistens 
metadatafelt SenesteOpdateringKodeliste.  
 
En kode må aldrig slettes fra en kodeliste, men hvis der alligevel skulle blive 
behov for at slette en eller flere koder fra en given kodeliste, så skal der opret-
tes en helt ny kodeliste med nyt navn og nummer. Det er håbet at dette behov 
aldrig vil opstå, og det skal i denne forbindelse påpeges at koder, der ikke må 
bruges ved registrering af nye data kan mærkes ”forældet”, samt at der med 
hjælpelister kan defineres delkodelister.  
  
 
7.3 Bevarelse af historik 
Formålet med sikring af historik er at kunne finde ud af hvad der tidligere er 
sket med et objekt, og dets tidligere udgaver.  
 
I Stancode er der brug for at kunne følge hvad der er sket med en kodeliste 
hvis denne findes i flere forskellige versioner. Dette sikres gennem beskrivel-
sen i metadata for kodelisten (feltet Versionsændring). De tidligere udgaver 
af kodelisten vil i øvrigt fortsat eksistere. 
 
Der er desuden behov for at kunne følge specifikke indholdsmæssige ændrin-
ger i forhold til de enkelte koder i en kodeliste. Muligheden for dette er sikret 
ved at ingen koder slettes, men ændres ved at ”forælde” og lade den ”gamle” 
kode henvise til den der skal bruges i stedet for. Henvisningssystemet (afsnit-
tene 5.10.1 og 5.11.1) giver dog ikke direkte mulighed for at ”gå baglæns” og se 
om en given kode har en forhistorie i form af at andre koder henviser til den.  
 
Til yderligere understøtning af at man kan gå tilbage og se hvilke ændringer 
der er foretaget hvornår, anvendes der i tilknytning til de administrative funk-
tioner til vedligeholdelse af kodelister en ”ændringslog”, således at det i Stan-
datsekretariatet løbende registreres hvad der foretages af opdateringer. Æn-
dringslog’en kan læses på Stancode websitet. 
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8 Anvendelse af kodelisterne i databasesystemer 
Når Stancodelister opdateres sker det ved hjælp af en administrativ applikati-
on, som anvendes af Standatsekretariatet. Ændringer der gennemføres i løbet 
af en dag overføres normalt den efterfølgende aften til den version af Stanco-
dedatabasen, som websitet og webservicen slår op i. For nærmere angivelse af 
opdateringstidspunkter henvises til Stancode websitet. 
 
Når kodelisterne anvendes i forskellige databasesystemer er det, ved hjælp af 
Stancode webservicen, muligt at automatisere opdateringen af kodelister, så-
ledes at de Stancodelister, der ”abonneres” på opdateres når der sker en æn-
dring i Stancodedatabasen. 
 
 
8.1 Automatisk opdatering af kodelister og hjælpelister 
Idet det forudsættes, at det er på udviklingstidspunktet for det konkrete loka-
le databasesystem, at det afgøres hvilke kodelister og hjælpelister der skal an-
vendes, anbefales det, at man til sit databasesystem knytter et natligt batch-
job, som checker op mod Stancode webservicen: 
 For hver kodeliste som anvendes hentes de tilhørende metadata (med 

webservice-operationen CodeListMetadataSelectedVersionGet). 
 Hvornår kodelisten sidst er ændret fremgår af metadata-feltet CodeList-

LastUpdateDate (SenesteOpdateringKodeliste). Det forudsættes at det 
lokale databasesystem gemmer oplysning om datoen for den kopi af ko-
delisten, der senest er downloadet.  

 For de kodelister hvor der er sket en ændring siden sidst, kaldes webser-
vicen (f.eks. operationen InformationCodeListSelectedVersionGet) for at 
downloade hele den opdaterede kodeliste.  

 
Det anbefales endvidere at man først sletter den eksisterende kopi af kodeli-
sten når batchjobbet har sikret sig, at download af den nye udgave er gået 
godt. På dén måde sikrer man sig at ens databasesystem ikke kommer til at 
mangle en kodeliste, selvom webservicen – mod forventning – skulle være 
midlertidigt ude af drift, eller en download-operation skulle mislykkes. 
 
Hvis der også anvendes Stancode-hjælpelister håndteres disse helt tilsvaren-
de, idet disse også har en metadata-blok, som man kan starte med at hente via 
webservicen. Oplysningerne om hvilke hjælpelister der findes for den enkelte 
kodeliste skal findes via Stancode websitet. 
 
Hvis man har behov for at vide præcis hvilke koder, der er opdateret i kodeli-
sten siden sidst man downloadede den, skal man udtrække de records i kode-
listen, hvor værdien af LastUpdateDate ligger mellem datoen for foregående 
download og dags dato. 
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8.2 Lokale kodelister 
Som nævnt i afsnit 12.1 optages kodelister kun som Stancodelister under visse 
betingelser, som bl.a. skal sikre at Stancode-samlingen består af kodelister, 
der har interesse for flere interessenter. Bl.a. derfor vil man i et IT-system 
med miljødata ofte komme til at arbejde med både Stancodelister og så kode-
lister, der kun har anvendelse i det specifikke system eller for et specifikt da-
taområde. Sidstnævnte kaldes ofte for ”lokale kodelister”. Hvis en lokal kode-
liste indgår i data der skal udveksles i (OIO)XML-format vil den sandsynligvis 
være repræsenteret ved en enumeration type. 
 
Bemærk at lokale kodelister kan anvendes i kombination med Stancodelister. 
Se mere om dette i afsnit 9.4. 
 
8.3 Kombinationer og delmængder af kodelister 
I tilfælde af at det lokale databasesystem har behov for at afgrænse kodeli-
sterne anderledes end det er gjort i Stancode, foreslås det, at der, ved hjælp af 
StancodeKey, anvendes metoder til kombination af kodelister og/eller udtræk 
af delmængder, som nærmere beskrevet i kapitel 9. 
 
I forbindelse med værdikodelister er der i nogle databasesystemer erfaret et 
behov for at kunne kombinere flere værdikodelister, som f.eks. definerer nog-
le intervalinddelinger på beslægtet, men ikke helt ens vis. Det kan gøres på 
forskellig måde, men det er som udgangspunkt en problemstilling man må lø-
se i det enkelte lokale databasesystem. Imidlertid kan StancodeKey måske 
hjælpe fordi man dermed kan sætte to kodelister sammen uden at deres koder 
konflikter.
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9 Tværgående unik kode - StancodeKey 
Som nævnt i kapitel 3 er det søgt at afhjælpe uenigheder om kodelisters an-
vendelse ved at etablere en teknisk løsning. Konkret drejer det sig om, at der i 
nogle databasesystemer kan være brug for at kombinere flere kodelister til én, 
mens det i andre systemer er mest praktisk at arbejde med disse lister hver 
for sig. Desuden kan der være brug for at begrænse sig til en delmængde af en 
kodeliste, og måske også at kombinere delmængder af kodelister til én ny li-
ste.  
 
Dette kan man selvfølgelig allerede i dag gøre i hver sit system hvis man har 
sådanne behov. Men problemet er hvordan man bevarer konsistensen i data, 
der refererer til kombinerede lister (eller kombinerede delmængder), når de 
originale kodelister opdateres.  
 
I Stancode adresseres problemet ved at samtlige kodelister, udover kodeli-
stens egen dedikerede kode, forsynes med en ekstra nøgle, den tværgående 
unikke nøgle ”StancodeKey”. 
 
StancodeKey er – i modsætning til koderne i den enkelte kodeliste – ikke fort-
løbende nummereret indenfor den enkelte kodeliste, men den er et positivt 
heltal større end 1.000.000. StancodeKey tildeles og administreres ved hjælp 
af Stancodes databasesystem, som også sørger for at de referencer der er ind-
bygget i kodelisterne (og hjælpelisterne) vil kunne bruges med dedikeret kode 
eller StancodeKey – alt efter brugers behov.  
 
Når en kodeliste (eller en hjælpeliste) hentes via webservice (eller downloades 
som CSV-fil fra websitet) bliver både den dedikerede kode og StancodeKey le-
veret. Det er op til den hentende applikation at udvælge de felter der er behov 
for, såfremt de ikke alle skal anvendes i det lokale system. 
 
Når en kodeliste betragtes via Stancode-websitet er StancodeKey ikke med i 
tabellerne, hvorimod den er med hvis kodelisten downloades som CSV-fil. 
 
For brugerne af Stancodelister betyder det at de som nøgle i deres database-
system kan anvende StancodeKey i stedet for kodelistens dedikerede kode, og 
dermed få en mulighed for at håndtere opdateringer til kombinerede kodeli-
ster.  
 
Det præciseres at StancodeKey udelukkende er tænkt som en hjælp til data-
basesystemer, der internt anvender kombinerede Stancodelister. OIOXML 
udvekslingsformater for data skal fortsat bruge Stancodelisterne i deres origi-
nale udformning, med deres dedikerede koder, idet StancodeKey ikke giver 
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mulighed for i udvekslede data at beskrive hvordan kodelister er blevet modi-
ficeret (se også afsnit 9.5).  
 
 
9.1 StancodeKey og nye versioner af kodelister 
Når en kodeliste udsættes for en ændring som medfører at der oprettes en ny 
version, f.eks. fordi der tilføjes et ekstra felt, eller fordi systematikken for den 
taxonomiske kode ændres, oprettes der en ny kopi af kodelisten, således at 
den oprindelige fortsat vil kunne anvendes. Den vil dog ikke blive vedlige-
holdt med nye koder idet dette kun vil ske i den nyeste version.  
 
Kopiering af kodelisten består i at hele indholdet kopieres, herunder koderne 
og de tilsvarende StancodeKey. Dette betyder at alle etablerede referencer til 
koder (både ScCode og StancodeKey) vil være korrekte uanset om der søges i 
den oprindelige kodeliste eller i den nye version. På et tidspunkt vil der anta-
geligt komme opdateringer, herunder nye koder til kodelisten, og herefter vil 
man kunne risikere at referere til koder som ikke kan findes i den gamle ver-
sion af kodelisten.  
 
 
9.2 Anvendelse af StancodeKey 
I dette afsnit beskrives et forslag til hvorledes man kan anvende StancodeKey 
til at sikre at kombinerede kodelister (automatisk) kan opdateres uden at øde-
lægge de eksisterende referencer til de kombinerede kodelister, som findes i 
data i databasen.  
 
Vi tænker os en database med data, som bl.a. beskrives ved hjælp af en række 
Stancodelister. Stancodelisterne ligger i kopi i tabeller i databasen, og opdate-
res ved hjælp af natlige batchjobs, som henter kodelisterne fra Stancode web-
servicen.  
 
Forårsaget af den måde data indsamles på er det i tabel X i datastrukturen 
mest hensigtsmæssigt at anvende ét felt til at angive koden for både Stancode-
liste A og Stancodeliste B. Derfor oprettes der en kodeliste C, som er en kom-
bination af A og B, og fra feltet i tabel X refereres der til kodeliste C. Se Figur 
19. 
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Figur 19. Anvendelse af StancodeKey. 

Sc_kodeliste A og Sc_kodeliste B er de komplette kopier af kodelisterne som de er hen-

tet ved hjælp af Stancode Webservicen. Kodeliste C er den kombinerede/flettede kodeli-

ste, der er dannet med indholdet fra A og B. Fra Tabel X kan der nu i ét felt refereres en-

tydigt til en kode, som kommer fra enten A eller B. Tabellen ”Oversigt” indeholder op-

daterede metadata for de anvendte Stancodelister, herunder tidsangivelsen i Se-

nesteOpdatering ved seneste download.  

 
 
Det natlige batchjob spørger Stancode webservices om der er kommet æn-
dringer til de enkelte kodelister, ved – for hver kodeliste – at hente dennes 
aktuelle metadata og checke tidsangivelsen i SenesteOpdatering op mod den 
lokale databases egen oversigt (se Figur 19).  
 
Hvis der er en ændring til en kodeliste (CodeListLastUpdateDate i kodeli-
stens metadata er forskellig fra dét tidspunkt, der sidst er noteret i databasens 
egen oversigt) hentes hele kodelisten og gemmes i databasen.  
 
Hvis A og/eller B er opdateret skal den kombinerede kodeliste C nu også op-
dateres. For hver StancodeKey i den opdaterede oprindelige kodeliste, f.eks. 
A, checkes der nu op mod de tilsvarende koder i C. Ved at sammenholde feltet 
LastUpdateDate (=SidstÆndretDato) i de to udgaver kan det for den enkelte 
kode afgøres om der er en ændring, og dermed om der skal opdateres. Hvis en 
aktuel StancodeKey ikke findes i C er det fordi der er oprettet en ny kode i 
forbindelse med den seneste ændring, og denne skal således tilføjes i C. 
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Da data refererer til StancodeKey vil ændringerne ikke medføre forkerte refe-
rencer for de eksisterende data (Stancode garanterer at koder aldrig slettes).  
 
Bemærk at ved at indsætte nummeret på Stancodelisten i et felt i den kombi-
nerede liste har man en nem måde, hvorpå man kan slå op hvilken kodeliste, 
en kode i C oprindelig kommer fra. Dette kan man have behov for i flere situa-
tioner, f.eks. i forbindelse med eksport af data i OIOXML-format, hvor refe-
rencerne til en kombineret kodeliste skal splittes op i de oprindelige kodeli-
ster. Eller hvis man har en applikation med en brugergrænseflade, hvor tek-
sterne for koderne skal kunne hentes til visning i dropdown-bokse eller lig-
nende.  
 
 
9.3 Delkodelister - delmængder af kodelister 
Har man i et databasesystem behov for at anvende delkodelister af Stancode-
lister, kan man uden videre gøre dette uden at få problemer med kodernes en-
tydighed, og bruger man StancodeKey kan man også kombinere disse del-
mængder.  
 
Det er som udgangspunkt op til det enkelte, lokale system at foretage genere-
ringen af delkodelisterne. I nogle tilfælde kan delkodelisterne måske laves på 
basis af et generelt udtræk fra en oprindelig kodeliste, mens man i andre til-
fælde må have en separat liste, der angiver de udvalgte koder.  
 
Hvis der er behov for at sikre at flere systemer bruger den samme delkodeliste 
kan man anmode Standatsekretariatet om at oprette en hjælpeliste i Stancode 
i tilknytning til den kodeliste man vil trække delkodelisten fra. Hjælpelisten 
kan så udpege de koder der udgør den ønskede delkodeliste. Det vil normalt 
blot forudsætte at der er én der har ansvaret for opdateringen af hjælpelisten 
(og som meddeler opdateringer til Standatsekretariatet). Se om hjælpelister i 
kapitel 6. 
 
Måske kan man ikke altid fuldt ud automatisere opdateringen af en delkodeli-
ste, men man kan så bruge Stancode webservicen til at holde øje med om der 
er opdateringer, og evt. sammenholde med de til delkodelisten udvalgte ko-
der. Dermed kan der implementeres automatiske meldinger til administrator, 
hvis der er en ændring til én af de udvalgte koder. 
 
 
9.4 Kombinationer baseret på andre kodelister 
StancodeKey er som nævnt tidligere indført for at give mere fleksible mulig-
heder for anvendelsen af Stancodelister. Løsningen er afhængig af Stancode 
Databasen, og derfor ikke en ”universel” løsning for at anvende kombinerede 
kodelister. 
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Imidlertid kan man forestille sig, at der vil være behov for at kombinere en lo-
kal kodeliste med en Stancodeliste. Dette kan nemt lade sig gøre, blot man i 
den lokale kodeliste anvender StancodeKey-værdier, som man er sikker på ik-
ke konflikter med Stancode. Dette klares ved at alle StancodeKey-værdier i 
Stancode databasen vil være større end 1.000.000. Værdier op til og med 
1.000.000 kan altså anvendes af den lokale database. 
 
Men hvad gør man hvis man har behov for at kombinere sine lokale kodelister 
og/eller Stancodelister med en ”ekstern” kodeliste, f.eks. en international ko-
deliste? Hvis man kan gemme en kopi af den internationale kodeliste i den lo-
kale database, og her tilføjer StancodeKey-værdier, som ikke konflikter med 
Stancode6, så skulle det kunne håndteres efter det princip, der er skitseret i 
afsnit 9.2. Hvis den ”eksterne” kodeliste er dynamisk vil det kræve at man har 
styr på hvordan man opdaterer den lokale kopi og bevarer koblingen mellem 
koderne og den lokale udgave af StancodeKey. 
 
 
9.5 OIOXML og kombinerede kodelister 
Som oplyst tidligere er StancodeKey tænkt som en hjælp til databasesystemer, 
der internt anvender kombinerede kodelister. I de tilfælde, hvor databasens 
data også er beskrevet i et OIOXML-udvekslingsformat, skal man være op-
mærksom på at der kun kan refereres til de oprindelige Stancodelister, dvs. 
ikke til kombinationer af disse. Således vil tabel X i Figur 19 i OIOXML mod-
svares af et skema med 2 felter (elementer) i stedet for ”Ref_til_C”, eller evt. 
af 2 skemaer. Ved konkret eksport af data fra databasen til OIOXML-formatet 
kan man således få brug for KodelisteNr i Kodeliste C (Figur 19), når man skal 
splitte data op, så de kommer til direkte at referere til de dedikerede koder i 
de to oprindelige kodelister.  
 
 
  

                                                           
6 Skulle man komme ud for at én million StancodeKey-værdier er for lidt, kan man evt. indrette sit 
databasesystem, så det tillader StancodeKey at bruge negative værdier. Disse vil også være for-
skellige fra de værdier der genereres af Stancode-databasen. 
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10 Stancode webservicen 
Tanken bag Stancode webservicen er at brugere af Stancodelister skal kunne 
implementere automatiske opdateringer af kodelister i deres lokale database-
systemer. Webservicens operationer, og de XML-skemaer der beskriver out-
put derfra, er derfor tilstræbt opbygget så det er nemt at hente kodelisterne og 
gemme dem i tabeller i en relationel database.  
 
Det forudsættes at de IT-systemer der anvender Stancode, med passende mel-
lemrum downloader (opdaterer) det materiale de skal bruge, og dermed und-
går en stærk driftsmæssig afhængighed af Stancode webservicen. Det er mu-
ligt at konstruere systematikken for downloads således, at hvis en konkret 
download skulle vise sig at mislykkes, f.eks. hvis webservicen eller databasen 
er lukket pga. rutinemæssigt servicevindue, så er brugerens IT-system fortsat 
i besiddelse af den tidligere version af den aktuelle kodeliste.  
 
Således giver Stancode webservicen mulighed for at downloade hele kodeli-
ster og hele hjælpelister i XML-format til anvendelse i brugerens lokale IT-
system. Oversigtligt omfatter det nedenstående funktionalitet: 
 
 Downloade en given kodelistes metadata. 

Dette giver bl.a. mulighed for at aflæse indholdet af metadatafeltet Code-
ListLastUpdateDate for en given kodeliste, således at det dermed nemt 
kan checkes om der er grund til at hente en ny udgave af kodelisten (dvs. 
indeholdende nye koder). 

 Downloade en given kodeliste. 
Givet et kodelistenummer og et versionsnummer kan kodelisten down-
loades med alle felter, dvs. kode, beskrivelse, forældelsesdato, oprettel-
sesdato osv. for de enkelte koder. 

 Downloade en given hjælpelistes metadata. 
Som for kodelister kan man i metadata for en hjælpeliste aflæse Hel-
pListLastUpdateDate for hjælpelisten og dermed afgøre om en ny udgave 
skal downloades. 

 Downloade en given hjælpeliste. 
Givet et hjælpelistenummer og et versionsnummer kan hjælpelisten 
downloades. Disse numre findes ved opslag på Stancode websitet. 
 

Ved opsætning af et IT-system, der skal gøre brug af Stancodelister hentes 
WSDL og skemadefinitioner fra digitalisér.dk. 
 
Hvilke kodelister og hjælpelister der skal anvendes i IT-systemet afgøres såle-
des også på udviklingstidspunktet, hvorfor det ikke anses for relevant at give 
mulighed for at hente oversigter over kodelister og deres hjælpelister via web-
servicen. 
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Der er etableret én webservice, som har en række operationer til at implemen-
tere de ovenfor nævnte funktioner. Hver ”operation” implementerer et muligt 
kald, hvortil det kaldende system kan sende en besked (message) indeholden-
de input-parametre (request), og modtage en besked med resultatet (respon-
se). 
 
I de følgende afsnit er webservicens operationer beskrevet. 
 
 
10.1 Hente metadata for en kodeliste 
Selvom det formodes at blive sjældent, er der mulighed (risiko) for at en ko-
deliste opdateres til en nyere version, dvs. at den ændrer struktur, typisk ved 
tilføjelse af et felt. Til at checke om der er lavet en nyere version end den man 
kender i forvejen anvendes en operation, som givet et kodelistenummer kan 
returnere metadata for den nyeste version af kodelisten (Figur 20).  
 
Operationens navn CodeListMetadataLatestVersionGet 
Beskrivelse Hent samtlige metadata for den nyeste version af en given kodeliste. 

Navn  Beskrivelse Indhold af input-besked 
(Request) CodeListIdentifier Stancodelistens nummer, f.eks. 1008, som be-

skrevet i skemaet CodeListIdentifier.xsd 
Indhold af output-besked 
(Response) 

CodeListMetadata-
Structure 

Kodelistens metadata struktureret som angivet 
med skemaet CodeListMetadataStructure.xsd 

Figur 20. Webserviceoperationen CodeListMetadataLatestVersionGet 

 
I forbindelse med et batchjob, der skal hente eventuelle opdateringer til kode-
lister vil man starte med at kontrollere om der er nogen ændringer til hver 
enkelt kodeliste. Dvs. allerførst bruger man CodeListMetadataLatestVer-
sionGet til at hente metadata for den nyeste version af kodelisten. Versions-
nummeret checkes op mod det versionsnummer man kendte i forvejen. Hvis 
versionsnummeret er det samme kan man gå videre med at checke feltet Co-
deListLastUpdateDate i metadata, og er datoen ændret i forhold til dén man 
havde gemt fra sidste download, er der grund til at gå videre og downloade 
den opdaterede udgave af kodelisten. 
 
Hvis der er sket et versionsskift kan det være nødvendigt at opdatere pro-
grammet, der downloader kodelisten, og derfor bør det sende en besked til 
databasens administrator. Der kunne f.eks. være tilføjet et nyt supplerende 
felt. Herefter kan man ved hjælp af CodeListMetadataSelectedVersionGet 
(Figur 21) hente metadata for den version man kender i forvejen og derefter 
checke feltet CodeListLastUpdateDate, for at afgøre om der skal downloades 
en opdateret kodeliste alligevel. 
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Operationens navn CodeListMetadataSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent samtlige metadata for en given kodeliste med et givet versionsnum-

mer. 
Navn  Beskrivelse 
CodeListIdentifier Stancodelistens nummer, f.eks. 1008, som be-

skrevet i skemaet CodeListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

CodeListMetadata-
Structure 

Kodelistens metadata struktureret som angivet 
med skemaet CodeListMetadataStructure.xsd 

Figur 21. Webserviceoperationen CodeListMetadataSelectedVersionGet 

 
 
 
10.2 Hente en kodeliste 
Når der er behov for at hente hele kodelisten via webservicen går vi ud fra at 
man kender både kodelistens nummer, version og type.  
 
Afhængig af kodelistens type (informations-, arts- eller værdikodeliste) an-
vendes én ud af tre operationer. Se Figur 22, Figur 23 og Figur 24. 
 
Operationens navn InformationCodeListSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent en informationskodeliste med det givne versionsnummer. 

Den hentede kodeliste vil både for selve koden, og ved henvisningskoder 
have et supplerende element, der indeholder StancodeKey. Se kodelistens 
skema. 
Navn  Beskrivelse 
CodeListIdentifier Stancodelistens nummer, f.eks. 1008, som be-

skrevet i skemaet CodeListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

InformationCodeList-
Structure 

Kodelisten struktureret som angivet med skemaet 
InformationCodeListStructure.xsd 

Figur 22. Webserviceoperationen InformationCodeListSelectedVersionGet 

 
 
Operationens navn SpeciesCodeListSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent en artskodeliste med det givne versionsnummer. 

Den hentede kodeliste vil både for selve koden, og ved henvisningskoder 
have et supplerende element, der indeholder StancodeKey. Se kodelistens 
skema. 
Navn  Beskrivelse 
CodeListIdentifier Stancodelistens nummer, f.eks. 1008, som be-

skrevet i skemaet CodeListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

SpeciesCodeList-
Structure 

Kodelisten struktureret som angivet med skemaet 
SpeciesCodeListStructure.xsd 

Figur 23. Webserviceoperationen SpeciesCodeListSelectedVersionGet 
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Operationens navn ValueCodeListGet 
Beskrivelse Hent en værdikodeliste. 

Den hentede kodeliste vil både for selve koden have et supplerende ele-
ment, der indeholder StancodeKey. Se kodelistens skema. 
Navn  Beskrivelse Indhold af input-besked 

(Request) CodeListIdentifier Stancodelistens nummer, f.eks. 1008, som be-
skrevet i skemaet CodeListIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

ValueCodeList-
Structure 

Kodelisten struktureret som angivet med skemaet 
ValueCodeListStructure.xsd 

Figur 24. Webserviceoperationen ValueCodeListGet 

 
De operationer der returnerer hele kodelister indeholder elementer, der angi-
ver kodelistens nummer og kodelistens version. Dette er redundant informa-
tion da man må antages at vide hvilken kodeliste man har bedt om. Imidlertid 
er det vurderingen at det i forbindelse med indlægningen i en database er 
praktisk at identifikationen af kodelisten følger med data. 
 
 
10.3 Hente metadata for en hjælpeliste 
Som for kodelisterne er der en webservice-operation, der giver mulighed for 
at checke om der er lavet en ny version af en hjælpeliste. se Figur 25, 
 
Operationens navn HelpListMetadataLatestVersionGet 
Beskrivelse Hent samtlige metadata for den nyeste version af en hjælpeliste 

Navn  Beskrivelse Indhold af input-besked 
(Request) HelpListIdentifier Hjælpelistens nummer, f.eks. 27, som beskrevet 

i skemaet HelpListIdentifier.xsd 
Indhold af output-besked 
(Response) 

HelpListMetadataStructure Metadata struktureret som angivet med skema-
et HelpListMetadataStructure.xsd 

Figur 25. Webserviceoperationen HelpListMetadataLatestVersionGet  

 
 
Metadata for en bestemt version af en hjælpeliste hentes med operationen 
HelpListMetadataSelectedVersionGet, som er beskrevet i Figur 26. 
 
Operationens navn HelpListMetadataSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent samtlige metadata for en given hjælpeliste med et givet versionsnum-

mer. 
Navn  Beskrivelse 
HelpListIdentifier Hjælpelistens nummer, f.eks. 27, som beskrevet i 

skemaet HelpListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

HelpListMetadata-
Structure 

Metadata struktureret som angivet med skemaet 
HelpListMetadataStructure.xsd 

Figur 26. Webserviceoperationen HelpListMetadataSelectedVersionGet 
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10.4 Hente en hjælpeliste 
Selve hjælpelisterne hentes med en af nedenstående operationer (Figur 27, 
Figur 28 og Figur 29), afhængig af hvilken type hjælpeliste der drejer sig om. 
 
Operationens navn ReferenceListSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent en referenceliste med given identifikationsnummer og versionsnum-

mer. 
Den hentede referenceliste vil referere til den Stancodeliste den hører til, 
dels med Stancodekoden, dels med StancodeKey. Se referencelistens 
skema. 
Navn  Beskrivelse 
HelpListIdentifier Hjælpelistens nummer, f.eks. 27, som beskrevet i 

skemaet HelpListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

ReferenceList-
Structure 

Hjælpelisten struktureret som angivet med skema-
et ReferenceListStructure.xsd 

Figur 27. Webserviceoperationen ReferenceHelpListSelectedVersionGet 

 
 
Operationens navn NameListSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent en navneliste med given identifikationsnummer og versionsnummer. 

Den hentede navneliste vil referere til den Stancodeliste den hører til, dels 
med Stancodekoden, dels med StancodeKey. Se navnelistens skema. 
Navn  Beskrivelse 
HelpListIdentifier Hjælpelistens nummer, f.eks. 27, som beskrevet i 

skemaet HelpListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

NameList-Structure Hjælpelisten struktureret som angivet med skema-
et NameListStructure.xsd 

Figur 28. Webserviceoperationen NameHelpListSelectedVersionGet 

 
 
Operationens navn SubCodeListSelectedVersionGet 
Beskrivelse Hent en delmængdeliste med given identifikationsnummer og versions-

nummer. 
Den hentede delmængdeliste vil referere til den Stancodeliste den hører til, 
dels med Stancodekoden, dels med StancodeKey. Se delmængdelistens 
skema. 
Navn  Beskrivelse 
HelpListIdentifier Hjælpelistens nummer, f.eks. 27, som beskrevet i 

skemaet HelpListIdentifier.xsd 

Indhold af input-besked 
(Request) 

VersionIdentifier Versionsnummer, struktureret efter skemaet  
VersionIdentifier.xsd 

Indhold af output-besked 
(Response) 

SubCodeList-
Structure 

Hjælpelisten struktureret som angivet med skema-
et SubCodeListStructure.xsd 

Figur 29. Webserviceoperationen SubsetHelpListSelectedVersionGet 
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11 Stancodelister i OIOXML 
Stancode-løsningen indebærer at information om kodelisterne kan placeres 
på digitaliser.dk, i form af XML-Skema’er og tilhørende metadataoplysninger, 
som henviser til at information om kodelister m.m. kan ses på Stancode web-
sitet, og at kodelister kan hentes via Stancode webservicen.  
 

 
Figur 30. For hver Stancodeliste er der et OIOXML-skema, som beskriver selve kodens 

type, idet det er dette, der refereres til fra de skemaer, der udgør datastrukturen for da-

ta, der skal udveksles. Til dette skema er der en metadatafil med oplysninger om kodeli-

sten, herunder en reference til Stancodes website og webservice. Derudover indeholder 

andre skemaer metadata om kodelisterne, samt beskrivelser af kodelisternes struktur, 

idet disse bl.a. skal bruges af udviklere af IT-systemer, som skal hente/opdatere Stan-

codelister via webservicen.  

 
 
For hver kodeliste skal der være et OIOXML-skema, som beskriver selve ko-
dens type (Figur 30), idet det er dette, der refereres til fra de skemaer, der ud-
gør datastrukturen for data, der skal udveksles. For Stancodelister vil kodens 
type altid være et ikke-negativt heltal, og dermed en ”svag type” idet kodeli-
stens koder ikke oplistes eksplicit.  
 
Grunden til at der anvendes en ”svag typedefinition” for koderne er at kodeli-
sterne er dynamiske og/eller komplekse. En stærk typedefinition ville være 
uhensigtsmæssig, da den ville medføre et versionsskift af skemaer hver gang 
en kodeliste fik en ny kode. Men den svage type betyder også at en kontrol af 
en aktuel datafil (XML-fil), med skemaet for koden ikke vil kunne afgøre om 
nogle data indeholder en illegal værdi for koden i den pågældende kodeliste. 
F.eks. vil det ikke blive opdaget hvis de aktuelle data indeholder koden 9, 
selvom listen kun omfatter koderne [0 .. 8]. 
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En mulig måde at råde bod på dette, kan være at lade Stancode-systemet, for 
hver kodeliste, dynamisk stille et skema til rådighed med en stærk typedefini-
tion for koden, således at brugerens applikation kan hente dette via en web-
service, substituere det ind i stedet for den svage typedefinition, og bruge det 
til at kontrollere værdierne.  
 
Det er dog vurderingen at det ikke er aktuelt at implementere dette skema 
med den stærke typedefinition, idet dén applikation der har brug for at udføre 
kontrollen af de aktuelle værdier allerede vil have downloadet hele den på-
gældende kodeliste, og således vil kunne slå op i sin egen database, frem for at 
skulle downloade et ekstra skema. 
 
For at brugere af data, som refererer til kodelister kan få fat i kodelisterne, og 
anvende dem i deres lokale systemer, skal der desuden være nogle skemaer, 
der beskriver strukturerne for kodelisterne (se figur Figur 30). Disse skemaer 
indeholder alle standardfelter og en struktur for supplerende felter for kodeli-
sten.  
 
Tilsvarende er hjælpelister for kodelister (og metadata for hjælpelister) også 
defineret med skemaer, der er tilgængelige på digitaliser.dk. 
 
I de følgende afsnit beskrives hvorledes XML-skemaer for Stancode defineres. 
Skemaerne omtales som OIOXML-skemaer, vel vidende at i skrivende stund 
er det ikke formelt godkendte OIOXML-skemaer. Betegnelsen bruges idet det 
tilstræbes at overholde OIO-NDR version 3.2 [2]. 
 
 
11.1 Skema for en kodelistes kode 
I dette afsnit beskrives hvorledes OIOXML-skemaet for den enkelte kodeliste 
defineres. Det drejer sig vel at mærke om det skema, der skal refereres til fra 
andre OIOXML-skemaer, som beskriver data, hvori indgår elementer, hvis 
udfaldsrum består af de koder som indgår i den pågældende kodeliste. Kort 
vil vi også kalde dette skema for ”kodelistereferencen”. 
 
Et eksempel kunne være en datastruktur for udveksling af resultater af kemi-
ske analyser af prøver fra punktkilder. Denne datastruktur vil bl.a. have behov 
for ved det enkelte analyseresultat at angive hvilket stof (parameter) der er 
analyseret for. Dertil vil man bruge en kode fra Stancode parameterkodeli-
sten. 
 
Et skema som dette skal oprettes for hver Stancodeliste. Her anvendes 
Stancodelisten nr. 1008 for parametre som eksempel (Figur 31). 
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Specifikationen af Stancode indebærer at en kode altid er et ikke-negativt hel-
tal (se afsnit 5.1). Da kodelisterne samtidig er dynamiske må de håndteres an-
derledes end simple enumeration-typer i OIOXML. Hvis en dynamisk kodeli-
ste blev defineret som en enumeration-type, ville man risikere at man uhen-
sigtsmæssigt ofte skulle opdatere til nye versioner af skemaer. Derfor anven-
des den samme svage type for koden i alle Stancodelister, nemlig ”nonNegati-
veInteger” (en i XML indbygget simpel type). 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:sc="urn:oio:au:dmu:stancode:1.0.0"  
elementFormDefault="qualified"  
targetNamespace="urn:oio:au:dmu:stancode:1.0.0"> 
<element name="Sc1008ParameterCode" type="nonNegativeInteger"/>  
</schema> 

Figur 31. Skemaet Sc1008ParameterCode.xsd definerer typen for en konkret kodeliste, i 

dette tilfælde parameter-kodelisten. 

 
Alle Stancodelisters skemadefinition vil være bygget over den ramme som 
skemaet i Figur 31 er udtryk for. Dette er nærmere forklaret i noterne neden-
for. 
 
Noter om skemaet Sc1008ParameterCode.xsd 
 
 Elementets navn 

I eksemplet er angivet navnet "Sc1008ParameterCode". Som antydet 
ovenfor er dette navn opbygget af flere led: 

 
Objekt Kodelisten, dvs. ”Stancode” direkte efter-

fulgt af kodelistens nummer).  
I eksemplet ”Sc1008” 

Egenskab Kodelistens navn sammenskrevet i én 
streng, der starter med stort bogstav.   
I dette eksempel ”Parameter”.  
Hvis kodelistens engelske navn består af fle-
re ord, fjernes mellemrum og  hvert ord 
startes med stort bogstav. 

Repræsentation Code (én af de OIO-prædefinerede repræ-
sentationstermer). 

 
Generelt opbygges elementnavnet således: 
 
 Sc<code list number><Code list name>Code, 
 
og skema-filen får samme navn, blot med fil-extension ”.xsd” 
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Bemærk at når en OIOXML-datastruktur refererer til en kodeliste, der er de-
fineret som her beskrevet, så kan man ikke på navnet eller strukturen se 
hvilken version af kodelisten der konkret refereres til. Denne løsning er valgt 
idet det formodes at man normalt altid vil være interesseret i at anvende 
den nyeste version af en kodeliste, og at man gerne vil undgå at skulle tilret-
te sin datastruktur når der oprettes nye versioner af kodelister.  
 
 Namespace 

Namespace for Stancode er defineret som 
"urn:oio:au:dmu:stancode:1.0.0". 
 ”urn” betyder Uniform Ressource Name. 
 ”oio” refererer til det danske standardiseringsinitiativ. Et OIO-

namespace skal altid starte med ”urn:oio”. 
 ”au” angiver organisationen Aarhus Universitet.  
 ”dmu” angiver Det Nationale Center for Miljø og Energi. 
 ”stancode” angiver forretningsområdet 

(dynamiske kodelister på miljødataområdet). 
 ”1.0.0” er skemaets versionsnummer. 

 
Versionsangivelse 
OIOXML-skemaers version styres udelukkende gennem versionsangivelsen i 
namespace-strengen. Versionsnummeret skal ændres hvis skemaet ændrer 
struktur, f.eks. hvis typen for koden ændres, eller der tilføjes et ekstra ele-
ment. Da sådanne ændringer strider mod definitionen af Stancode-
systematikken, vil det ikke være aktuelt at skulle håndtere andre versions-
numre end 1.0.0. (Derimod kan der vise sig behov for justeringer af de ske-
maer der beskriver kodelisternes struktur) 
 
 
11.2 Skemaer for kodelisters struktur 
For at brugerne af Stancode kan arbejde med deres egne kopier af kodelister-
ne skal de kunne hente dem som XML-filer via webservicen. Derfor beskrives 
kodelisternes struktur i OIOXML-skemaer, der bruges til at definere output 
fra webservicens operationer.  
 
Som det fremgår af kapitel 10 er der brug for at kunne hente både metadata 
for kodelister, metadata for hjælpelister, samt selve kodelisterne og hjælpeli-
sterne. Alle disse strukturer er derfor defineret med XML-skemaer, hvor de to 
typer metadata ligner hinanden meget, bl.a. ved kun at beskrive én forekomst 
af metadata for en kodeliste eller hjælpeliste. 
 
Kodelisterne og hjælpelisterne er bygget op som lister af dels kode-
forekomster, dels hjælpeliste-elementer.  
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I Stancode er kodelisterne struktureret meget ensartet. Informations- og art-
skodelister har de allerfleste felter til fælles. Værdikodelisterne bruger kun en 
mindre delmængde af felterne i informationskodelister.  
 
På tværs af de nævnte strukturer for metadata, kodelister og hjælpelister gen-
anvendes flere af de enkelte elementer (felter). 
  
Til en start har alle skemaerne version 1.0.0 og tilhører derfor samme target 
namespace, men når der kommer versionsændringer vil nogle af skemaerne 
tilsvarende skifte target namespace. 
 
 
 



 
 
 

  
  

Side 56/66 

 

Version 1.1 

8. juli 2011 

DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI (DMU)
AARHUS UNIVERSITET 

 
 
 

 
12 Administrativ håndtering af kodelister 
Administrationen af Stancodelister håndteres af Standatsekretariatet i Det 
Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet. Standatsty-
ringsgruppen er også styringsgruppe for Stancode. Gruppen skal sikre, at 
brugernes behov imødekommes ved oprettelse af nye kodelister og opdatering 
af kodelister samt udgøre en del af kvalitetssikringen af Standatsekretariatets 
arbejde. Styringsgruppen har hidtil refereret til koordinationsudvalget for 
NOVANA. Fremover refererer gruppen indtil videre til FDC-
samarbejdsgruppen under NOVANA-organisationen. 
 
 
12.1 Oprettelse af Stancodelister 
Når det skal afgøres om en kodeliste skal oprettes som en Stancodeliste skal 
man tænke på hvad Stancodes rolle i datastandardiseringen er. Kort opsum-
meret er Stancode etableret for at sikre at kodelister på miljødataområdet, 
herunder en revideret udgave af relevante Standatkodelister, kan anvendes 
ved dataudveksling baseret på OIOXML.  
 
Vi arbejder altså med miljødata, som skal være offentligt tilgængelige, og som 
så vidt muligt skal kunne anvendes på tværs af fagområder. Ét af midlerne til 
at opnå dette er datastandardisering indbefattende begrebsafklaring, beskri-
velse af centrale begreber, formalisering af disse i OIO-semantikdefinitioner 
og OIO-syntaksdefinitioner, udtrykt i OIOXML-skemaer. OIOXML anvendes 
bl.a. ved etablering af serviceorienterede arkitekturer med webservices, som 
bl.a. gør det muligt at trediepartsleverandører kan bygge applikationer, der 
anvender de pågældende offentlige data.  
 
Når der i de strukturer, der skal beskrives i OIOXML indgår anvendelse af 
kodelister, og disse er dynamiske og/eller komplekse, hvilket OIOXML ikke 
har umiddelbar mulighed for at håndtere, er det klart at netop Stancode må 
tages i brug. Derudover vil der være situationer, hvor der må foretages en 
vurdering af om en konkret kodeliste skal oprettes som Stancodeliste eller ej. 
 
F.eks. ligger værdikodelister på grænsen, hvor de kan implementeres som 
enumeration-typer i OIOXML eller oprettes i Stancode. Som nævnt i 4.4 kan 
der være nogle særlige behov for at synliggøre værdikodelister som en del af 
en kodelistesamling i Stancode. 
 
Der kan være behov for at anvende Stancodelister selvom det ikke er i en 
sammenhæng, hvor den omgivende datastruktur er blevet beskrevet ved 
hjælp af OIOXML. Det kan f.eks. være fordi man vil anvende nye kodelister, 
som er oprettet i Stancode og ikke i Standat, eller fordi man til et databasesy-
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stem vil benytte sig af muligheden for at automatisere opdatering med nye 
koder ved hjælp af Stancode webservicen.  
 
Ser man på et databasesystem, der anvender flere kodelister, og hvor man og-
så er interesseret i at udnytte Stancode webservicen, er der endnu en pro-
blemstilling, hvor man skal afgøre hvilke kodelister der bør være Stancode-
lister, og hvilke der bør håndteres lokalt. Måske kan det være fristende at (sø-
ge om at) lægge rigtig mange kodelister i Stancode fordi det vil være nemt for 
det pågældende databasesystem, mens et andet hensyn vil tilsige at samlingen 
af Stancodelister ikke bør blive uoverskuelig. Her er det vigtigt at der i hvert 
fald ikke oprettes flere forskellige Stancodelister, som reelt anvendes til det 
samme. Desuden vil kodelister som udelukkende anvendes lokalt i forbindel-
se med det konkrete databasesystem, f.eks. som bidrag til funktionaliteten i 
en applikation, der anvendes direkte ovenpå databasen, ikke være kvalificere-
de til at blive optaget i Stancode. 
 
I forbindelse med oprettelse af kodelister bør der desuden ses på det pågæl-
dende fagområdes begrebsafklaring (begrebs- og informationsmodeller hvis 
der er udarbejdet sådanne), idet denne formodentlig kan bidrage til at afklare 
hvilke koder, der bør samles i hvilke kodelister. Erfaringen har vist flere til-
fælde af uenighed om hvorvidt en samling koder bør oprettes som én stor el-
ler flere mindre kodelister. I forbindelse med Stancode bør det være muligt at 
gå efter begrebsmæssigt organiserede koder, idet evt. behov for at kombinere 
kodelisterne, teknisk kan håndteres med støtte fra Stancode. 
 
Således vil der til grund for oprettelsen af en Stancodeliste ligge nogle vurde-
ringer, men også nogle ret konkrete forhold man skal sikre sig inden oprettel-
sen: 
 At den nye kodeliste har standardiseringspotentiale, dvs. bidrager til 

standardisering af miljødata, således at disse bliver så ensartede som mu-
ligt, og mulighederne for at anvende data på tværs af fagområder dermed 
forbedres. 

 At behovet ikke kan dækkes ved hjælp af eksisterende kodelister. 
 At en tilsvarende kodeliste ikke allerede findes i Stancode.  
 At en tilsvarende kodeliste ikke allerede findes som en godkendt standard 

i digitaliser.dk 
Der kan dog være grunde til at oprette kodelisten i Stancode alligevel, 
hvis det vurderes, at der er risiko for at allerede oprettede koders betyd-
ning ændres på et tidspunkt, f.eks. som følge af lovændringer eller orga-
nisatoriske ændringer. Se også afsnit 12.5. 

 
Ved oprettelse af en Stancodeliste skal der altid tages stilling til om det er en 
informations-, arts- eller værdikodeliste, da håndteringen er forskellig, jf. af-
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snit 5.10, 5.11 og 5.12. Det er især vigtigt at være opmærksom på identifikation 
af værdikodelister, idet man her definerer en kodeliste, der aldrig kan ændres.  
 
Oprettelsen af en Stancodeliste skal godkendes, evt. via skriftlig høring, af 
Standatstyringsgruppen.  
 
Eksisterende kodelister i Standat er undtaget fra ovenstående oprettelsesbe-
tingelser idet en Standatkodeliste videreføres som Stancodeliste, forudsat at 
der er brugere som meddeler Standatsekretariatet, at der er behov for det. De 
generelle principper og retningslinjer for Stancodelister som de er beskrevet i 
kapitel 5, gælder selvfølgelig uanset om der oprettes en helt ny kodeliste, eller 
om det drejer sig om en videreførelse af en Standatkodeliste. Dette kan for 
Standatkodelisten betyde ændringer, f.eks. i selve koden, hvis der i Standat er 
anvendt andet end et ikke meningsbærende heltal. 
 
 
12.2 Opdatering af kodelister med nye koder 
Proceduren for opdatering af kodelister er følgende: 
1. Ansøgning om en ny kode eller ændring i koder fremsendes til Standat-

sekretariatet 
2. Standatsekretariatet håndterer ansøgningen, og en kode oprettes på den 

relevante kodeliste med mærkningen UnderVurdering svarende til en fo-
reløbig kode. Koden vil være med på kodelisten (via webservice eller 
Stancode website) dagen efter at Standatsekretariatet har oprettet den. 

3. Koder med mærkningen UnderVurdering håndteres i en høringsproces, 
og medmindre der kommer indsigelser godkendes koderne og mærknin-
gen kan fjernes. 

 
Nye koder oprettes parallelt på Standatkodelister og Stancodelister i den 
overgangsperiode, hvor både Standat og Stancode er i drift, jf. afsnit 12.4. Det 
betyder, at koder, der søges oprettet som Standatkoder, også oprettes som 
Stancode koder. Høringsprocessen kører i overgangsperioden parallelt. På 
sigt planlægges en hyppigere høringsfrekvens for Stancode.  
 
Høringsproces: 
1. Koder med mærkningen UnderVurdering (Temporary) sendes 2 gange 

årligt i skriftlig høring hos Standatstyringsgruppen  
2. Brugere af Stancode inddrages i høringsprocessen via hjemmesiden. Bru-

gerne gives mulighed for at tilmelde sig et Stancode-nyhedsbrev og via 
nyhedsbrevet meddeles det, at høringsprocessen er i gang 

3. Standatsekretariatet håndterer høringssvarene. Hvis der kommer indsi-
gelser, og det ikke lykkes Standatsekretariatet at finde konsensus om en 
løsning, inddrages styringsgruppen. 
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12.3 Optagelse og opdatering af hjælpelister 
Oprettelse af en hjælpeliste forudsætter som udgangspunkt, at der er begrun-
det formodning om at der er en fælles interesse for den på tværs af institutio-
ner, fagdatacentre m.m. Oprettelsen skal desuden godkendes af Standatsekre-
tariatet, der bl.a. er nødt til at foretage en ressourcemæssig vurdering, og som 
til hver en tid kan betinge sig, at Standatstyringsgruppen også fagligt kan 
godkende oprettelse af en given hjælpeliste. 
 
Der kan således være ønsker om hjælpelister, hvor Standatsekretariatet ikke 
kan påtage sig ansvaret for at holde øje med om der sker opdateringer ”ude i 
verden” som bør medføre, at listen opdateres i Stancode. Imidlertid er der 
mulighed for at sådanne ekstra hjælpelister kan håndteres ved at interessen-
terne i listen finder en ansvarlig, som holder øje med opdateringer, og med 
mellemrum sender dem til Standatsekretariatet, så det blot er en ekspediti-
onssag at lægge dem ind i databasen. 
 
For referencelister kan opdateringen evt. sikres ved at det pålægges dén der 
ansøger om en ny kode, også at oplyse den tilsvarende kode på referenceli-
sten. 
 
I øvrigt indeholder metadata for hjælpelister oplysning om hvem der er an-
svarlig for den indholdsmæssige opdatering af hjælpelisten, og dermed er det 
muligt for brugerne at se – bl.a. via Stancode websitet – hvem man kan kon-
takte i tilfælde af at der er tvivl omkring vedligeholdelsen. I metadata kan der 
evt. også informeres om hvor hyppigt man kan forvente at listen vil blive 
ajourført. 
 
Navnelister til artskodelister vedligeholdes af Standatsekretariatet i forbindel-
se med opdatering af artskodelister. 
 
Tilsvarende vedligeholdes referencelister også af Standatsekretariatet når det 
drejer sig om koblingen mellem Standatkodelister og Stancodelister, og om 
udvalgte Internationale kodelister, hvorom det er aftalt at det er Standat-
sekretariatets opgave.  
 
 
12.4 Fremtiden for Standat 1.1 
Det er ønsket at opdatering af kodelister i Standat kan ophøre, når Stancode 
er sat i drift. Der vil imidlertid fortsat være brugere af Standatkodelister, og 
Standatkodelisterne vedligeholdes derfor parallelt med Stancodelisterne i en 
overgangsperiode. 
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12.5 Eksisterende kodelister i digitalisér.dk 
Ifølge OIOs principper skal datastandardiseringen i videst muligt omfang 
bygge på genbrug af allerede definerede typer. Dette kunne således være rele-
vant i forbindelse med koder for institutioner (kommuner, amter m.fl.), som 
er defineret af CPR-registret og standardiseret via OIO.  
 
Imidlertid viste kommunalreformen i 2007 at selv officielle kodelister kan 
blive uhensigtsmæssigt opdaterede. Man valgte i flere tilfælde at genbruge ek-
sisterende koder for nye kommuner. F.eks. fik Silkeborg Kommune samme 
nummer som tidligere, selvom den voksede med et betragteligt areal.  
 
Miljødata er typisk data, som gemmes for altid, idet det for miljøtilstandsvur-
dering, forskning osv. betyder meget at have lange tidsserier. En reference til 
”Silkeborg Kommune”, oprettet i 2005 må således ikke pludselig ændre be-
tydning. De historiske data skal fortsat fortælle at der den gang var en Silke-
borg Kommune, som var noget andet end Silkeborg Kommune er i dag. Til-
svarende vil flere miljødata fortsat være indsamlet af et amt, selvom amterne 
ikke eksisterer i dag. 
 
I andre tilfælde kan det være et problem at en - i forhold til Stancode - ekstern 
kodeliste ikke indeholder alle de koder der er behov for. 
 
På denne baggrund, og fordi Stancode netop skal være med til at sikre at data 
er konsistente i al fremtid, forventes genbruget af OIO-typer fra andre sekto-
rer at blive begrænset. 
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13 Baggrund 
Standat, som er en standard for dataudveksling på miljøområdet i Danmark, 
blev udviklet i slutningen af 1980’erne og er blevet meget veletableret idet det 
anvendes af mange institutioner. Udover dataudvekslingen anvendes Stan-
datkodelisterne også i en række databaser. Standat er løbende blevet udvidet i 
takt med at brugerne har fået nye eller ændrede behov i forbindelse med såvel 
dataudveksling som databaser. Den seneste beskrivelse af systematikken for 
Standat er udkommet i 1994 [1], og her er Standat angivet med versions-
nummeret 1.1. 
 
På baggrund af de statslige initiativer i ”Projekt Digital Forvaltning”, herun-
der omkring datastandardisering, hvor det er vedtaget at nye IT-systemer skal 
udveksle data ved hjælp af OIOXML, har det været Det Nationale Center for 
Miljø og Energi (DMU)’s vision at den planlagte videreudvikling af Standat 
skulle baseres på OIOXML.  
 
Projektet ”Standatkodelister til OIOXML” startede  oprindeligt med arbejds-
navnet ”XStandat”, og med nedenstående formålsbeskrivelse. 
 

Formålet med projektet er at sikre at Standatkodelisterne frem-

over kan anvendes ved dataudveksling baseret på OIOXML-

standarder. Dette kræver implementering af en løsning, hvor selve 

kodelisterne overholder reglerne i OIOXML. Det betyder bl.a. at de 

skal eksistere som XML-filer, hvis struktur (opbygning) er fuldt 

beskrevet i OIOXML. Projektet vil sikre at gevinsten fra mange års 

udvikling af kodelister bevares gennem fortsat anvendelse af (re-

viderede) Standatkodelister ved fremtidig dataudveksling på mil-

jøområdet, samtidig med at standarderne, der er udviklet i regi af 

XML-projektet under Projekt Digital Forvaltning, overholdes. 

 
Omlægningen af Standat (til Stancode) skal altså sikre, at kodelisterne kan 
anvendes ved dataudveksling baseret på OIOXML-standarder, samt at der 
samtidig imødekommes et behov for en tiltrængt oprydning og gennemgang 
af Standatkodelisterne, således at de kommer til at svare til de nutidige krav, 
og de principper der opstilles for kodelisterne i Stancode.  
 
Som i alle andre IT-udviklingsprojekter har der været bud på elementer i løs-
ningen, som er vigtigere end andre. Der har ved implementeringen af Stanco-
de version 1.0 været fokus på de funktionaliteter, der modsvarer de eksterne 
brugeres væsentligste behov 
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Den nuværende systematik for Standatkodelister og filformat til udveksling af 
miljødata er beskrevet i Standat-vejledningen fra 1994 [1], hvor Standat-
systemet er defineret til at være ”Standat version 1.1”.   
 
Den nye løsning, der kaldes ”Stancode 1.0”, består af dels en samling kode-
lister, kaldet ”Stancodelister”, hvoraf en del vil være reviderede Standatkode-
lister, dels af et system til at administrere og tilgængeliggøre kodelisterne. 
 
 
Frem til marts 2011 blev udviklingsprojektet, den nye version af kodelisterne, 
og systematikken omkring disse omtalt med arbejdsnavnet ”XStandat”. Imid-
lertid har det vist sig at den mere udbredte opfattelse af betegnelsen XStandat 
er, at det omfatter OIOXML-udgaven af hele Standat, dvs. både filformatet og 
kodelisterne, og altså ikke kun kodelisterne som det var brugt i projektet. 
 
Derfor fik den nye kodelistesamling og den tilhørende systematik navnet  
 

Stancode,  
 
som er en forkortelse for 
 

Standard Dynamic Code Lists for Environmental Data. 
 
 
Stancode systemet er udviklet af gruppe medarbejdere ved Det Nationale 
Center for Miljø og Energi (DMU): 
 
Lisbet Sortkjær, Jytte Erfurt, Pia Grewy Jensen, Carsten Nielsen, Janus Lar-
sen, Susanne Boutrup og Bjarne Munk.  
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14 Ordliste 
 

Ord Forklaring 
Artskodeliste Indenfor Stancodelister er en artskodeliste en 

speciel Informationskodeliste. 
Bred kodeliste En bred kodeliste er en kodeliste, der – opstillet 

i tabelform - har 3 eller flere kolonner 
CSV  Comma Separated Values. 

En CSV-fil er en tekstfil, hvor data i kolonner er 
adskilt med komma. 
Skilletegnet kan evt. være noget andet end 
komma, idet forkortelsen også kan betyde Cha-
racter Separated Values. 

Dedikeret kode I modsætning til StancodeKey, som er entydig 
på tværs af alle Stancodelister, betegner vi den 
kode, der oprindeligt anvendes i den enkelte 
kodeliste for den ”dedikerede kode”. 

Genericode En OASIS-standard, der definerer et format for 
udveksling af kodelister mellem IT-systemer. 

Henvisningssystem I Stancode er der defineret et henvisningssy-
stem, der kan bruges ved forældelse af en kode. 
Den forældede kode kan sættes til at udpege 
den kode, der bør bruges i stedet for. 

Hjælpeliste i Stancode en liste, der supplerer en Stancode-
liste med yderligere information. Hjælpelister 
anvendes bl.a. for ikke at risikere at ”over-
svømme” den enkelte kodeliste med informati-
on. En hjælpeliste kan bl.a. være en navneliste, 
en referenceliste, eller en delmængde. 

Informationskodeliste I Stancode er langt hovedparten af kodelister 
informationskodelister. Begrebet anvendes for 
at skelne disse kodelister fra værdikodelister. I 
praksis håndteres Informations-, arts- og vær-
dikodelister som tre adskilte typer af kodelister. 

Kodeliste En kodeliste er en liste af koder parret med en 
liste af værdier. 

Lokal kodeliste Da kodelister kun oprettes/optages som Stan-
codelister under visse forudsætninger, vil et IT-
system, der anvender Stancodelister ofte også 
anvende andre kodelister. Disse andre kodeli-
ster omtales som ”lokale kodelister”. 



 
 
 

  
  

Side 64/66 

 

Version 1.1 

8. juli 2011 

DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI (DMU)
AARHUS UNIVERSITET 

 
 
 

Ord Forklaring 
Metadata ”Metadata” betyder generelt data om data. I 

Stancode bruger vi betegnelsen om de generelle 
oplysninger, der altid skal være om en kodeliste, 
samt om de supplerende oplysninger der ofte 
også er i tilknytning til den enkelte kode, som 
f.eks. OprettetAf og SidstÆndretDato. 

Navneliste En navneliste er en hjælpeliste, der anvendes i 
tilknytning til artskodelister, hvor den bruges til 
synonymer for artsnavne, på et givet sprog. Der 
kan være flere navnelister til en artskodeliste 
hvis navnene er anført i flere sprog. 

NDR OIO’s Navgivnings- og DesignRegler. 
Pt. er NDR3.2 gældende (fra 29/1-2009) 
NDR4 er under udarbejdelse. 

OASIS Organization for the Advancement of Struc-
tured Information Standards. 
En international standardiseringsorganisation, 
for yderliger information henvises til 
http://www.oasis-open.org  

OIO  ”Offentlig Information Online”. Efterhånden 
bred betegnelse for Statens initiativer omkring 
datastandardisering m.m. www.oio.dk linker i 
dag direkte til forsiden af http://digitaliser.dk   

OIOXML  Kort fortalt kan man vel sige at OIOXML er 
XML-skemaer, der er udviklet efter NDR-
regelsættet, og godkendt af OIO-sekretariatet i 
IT- og Telestyrelsen. Der henvises til 
http://digitaliser.dk  

Referenceliste En referenceliste er en hjælpeliste, som angiver 
sammenhængen mellem en Stancodeliste, og 
f.eks. en Standatkodeliste eller en kendt inter-
national kodeliste. 

Skema Indenfor XML er det en tekstfil, der er skrevet i 
XML-format og som angiver strukturen for mu-
lige XML-datafiler. Skemaet udgør altså ”type-
erklæringen”. 

Smal kodeliste En smal kodeliste er en kodeliste, der – opstillet 
i tabelform - har 2 kolonner 

SOA  Service Orienteret Arkitektur 

http://www.oasis-open.org/
http://www.oio.dk/
http://digitaliser.dk/
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Ord Forklaring 
Stancode Standard Dynamic Code Lists for Environ-

mental Data. 
Samlingen af kodelister i Stancode erstatter 
samlingen af kodelister i Standat. 
Standats filformat erstattes ikke, men Stancode-
kodelisterne kan anvendes i dataudveksling der 
foregår i XML- og OIOXML-format.    

StancodeKey  En nøgle, der er tilknyttet hver eneste kode i 
hver eneste Stancodeliste, og som er garanteret 
entydig på tværs af alle Stancodelister. Det er 
Stancode databasen, der genererer denne nøgle 
og sikrer dens entydighed.  

Standat  Det oprindelige dataudvekslingsformat på mil-
jøområdet, som er defineret i slutningen af 
1980’erne. Se evt. [1] 

Synonymliste En liste over synonymer hørende til artsnavne i 
en given artskodeliste. I Stancode håndteres en 
synonymliste som en hjælpeliste af typen nav-
neliste.  

VTU Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-
ling. 

Værdikodeliste I Stancode en kodeliste hvor værdierne define-
rer et udfaldsrum, som hvis det ændres medfø-
rer at meningen med data ændres. Derfor op-
rettes værdikodelister altid én gang for alle, og 
kan ikke efterfølgende ændres eller nedlægges. 

Webservice I praksis et program der kører på en webserver 
og som er klar til at agere når der kommer et 
kald udefra. Webservices bruges til kommuni-
kation direkte mellem IT-systemer. 

XML  eXtensible Markup Language 
XStandat  Bred betegnelse for erstatningen af Standat 

med kodelister og dataudvekslingsformat i 
overensstemmelse med OIOXML. ”XStandat” 
blev også brugt som arbejdsnavn for udvik-
lingsprojektet, indtil det blev besluttet at bruge 
navnet Stancode. 
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1. Standat-vejledningen 

Vejledning fra Miljøstyrelsen. Nr. 1 1994. Standat V 1.1. 
ISBN nr. 87-7810-136-0 
 

2. OIO-NDR version 3.2 
29. januar 2009 
IT- og Telestyrelsen 
http://www.itst.dk/it-arkitektur-og-
standarder/standardisering/datastandardisering/oioxml-
udvikling/regler/ndr-3.2  
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