
 

 

 

BRUKERVEILEDNING 
AREALPLANER I KOMMUNEN KARTLØSNING 
 

Kommunen har to forskjellige innsynsløsninger for å se arealplaner i kart; Webinnsyn og Geoinnsyn. 

Hovedforskjellen er at Webinnsyn lar deg skru av og på flere forskjellige kartlag for grunnkart, temakart 

og arealplaner. Webinnsyn skal med tiden avvikles av Geoinnsyn. Geoinnsyn er enklere i bruk og 

anbefales til å se på arealplaner, like bra på mobilen som på Pcen. Denne brukerveiledningen vil derfor 

fokusere på Geoinnsyn. 

 

Du kan alltid komme til det samme kartutsnittet i den andre kartløsningen på denne måten: 

   

I Webinnsyn: 
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Hvordan finne frem i kartet 

Du kan bruke musehjulet til å zoome deg ut og inn, og trykke og dra for å bevege deg rund i kartet. På 

mobile enheter kan du gjøre det samme, bare at du bruker to fingre til å zoome deg ut eller inn. 

Du kan bruke pluss og minus knappen for å zoome ut og inn. 

Du kan hente din posisjon, ved å tillate posisjonsdeling, og se kartet for der du befinner deg. 

Du kan også søke etter et sted. Se neste avsnitt. 
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Søk på eiendom/adresse 

Søk på stedsnavn eller gårds og bruksnummer, f.eks. 78/136. Trykk på forslaget som dukker opp under 

søkefeltet, og du vil bli ført til dette stedet i kartet.  
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Hvordan man kan se arealplaner 

For øyeblikket virker det ikke å søke etter arealplaner, de må du finne frem til i kartet selv. 

For å se arealplaner, trykker du på kartmeny -> Velg kartlag og huker av for typen arealplan du vil vise.  

Planområdene er fargekodet etter hvilket stadium planen er på i planprosessen. Tegnforklaring på dette 

kan du se ved å åpne nedtrekksmenyen til de forskjellige plantypene. Dispensasjoner gitt til 

arealplanene vises med røde og grønne punkt (ikke fullstendig). 
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Hvordan finne plandokumentene 

Når du har funnet riktig arealplan, f.eks. en som vises når du har skrudd på kartlaget Reguleringsplaner 

Vedtatt, kan du finne mer informasjon om denne planen og lese plandokumentene. 

Det du må gjøre er å klikke på planen i plankartet. Da får du opp en boks som heter Egenskaper. For at 

du skal få opp egenskapsboksen må kartlaget Planomriss være aktivert. I egenskapsboksen ser du 

navnet på arealplanen, planidenten og når planen eventuelt er vedtatt. 

For å finne plandokumentene må du trykke på (i), som er symbolet for Vis mer informasjon. Da hentes 

det informasjon fra planregisteret som dukker opp i en ny boks. I planregisteret ser du 

planbehandlingene i kronologisk rekkefølge, og du kan finne de nyeste plandokumentene. Det kan 

hende du må trykke på noen plusser (+) for å få det fram.  
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Vise annen kartdata sammen med arealplan 

Bruk pilene til nedtrekkmenyene til å vise og skjule innholdet til kartlagene. 

Huk av på kartlagene du vil vise. Du vil også kunne se tegnforklaringen til laget du skrudde på. 
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En annen ting du kan gjøre er å skru opp og ned gjennomsiktigheten til kartlagene. Dette gjør du ved å 

dra eller trykke på de grønne sliderne. 

I eksempelet under er gjennomsiktigheten skrudd ned på gjeldende Kommundelplan. Videre kan man 

lett kunne se forskjellen mellom kommunedelplanen og den nye detaljreguleringen ved å justere 

gjennomsiktigheten opp og ned. Denne teknikken er veldig fin med flyfoto som bakgrunnskart! 

 

 


