Finne informasjon om en arealplan
1. Gå på Kartlag og slå på gruppen Arealplaner. Da vil Forslag reguleringsplaner og
Reguleringsplaner på bakken bli tegnet opp. Hvis du ønsker å finne en annen type plan må du
utvide gruppen og slå på plantypen(e) du ønsker. Slå eventuelt av Forslag reguleringsplaner og
Reguleringsplaner på bakken.
slå på/av
gruppe

kartlag

utvide/trekke
sammen gruppe

Kommunekart med Reguleringsplaner på bakken tegnet opp.

2. Finn planen i kartet med en av to metoder:
 Du kan søke etter aktuell plan direkte via søkefeltet. Du kan søke på plannavn, plan-ID,
adresse, gårds- og bruksnummer.
NB: Det kan komme opp en feilmelding, «Geometri ikke funnet», ved søking på plannavn
eller plan-ID. Prøv å søke på noe annet enn planen eller å bruke metoden under, da planen
likevel kan ligge i kartet.
 Du kan navigere deg fram ved å zoome og bevege deg rundt i kartet.

3. Klikk i kartet, innenfor aktuell plan, og det vil komme opp informasjon for det punktet du har
trykket på, på høyresiden av skjermen. Det vil være noe generell informasjon i tillegg til en liste
med alle lag som er haket av og har informasjon i punktet.

Generell info

Liste over lag

4. Lagene i listen kan utvides for å se elementene som ligger under. For reguleringsplaner vil dette
si at man får opp en liste med reguleringsplan, reguleringsformål og eventuelt hensynssoner. Ved
å trykke videre på disse får man opp informasjon om planen, hva punktet man har trykket på er
regulert til og hvilke hensyn som må tas.

Utvide liste

Utvidet info

5. Det kommer også opp to linker under informasjonen:
 Vis i kart: Trykker du her vil du få markert området som informasjonen gjelder for.



Vis planinformasjon: Her kommer du inn til mer informasjon om planen. Her ligger blant
annet dokumenter knyttet til planen, som plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Det er
også datoer for behandling, om planen erstatter eller er erstattet helt eller delvis av annen
plan, og om det er gjort vedtak om dispensasjon fra planen.

Eksempel på planinformasjon.

Arealplanens status
Reguleringsplaner kan ha ulik status avhengig av hvor langt de er kommet i behandlingen:




Planlegging igangsatt: Vises med markering av planområdet.
Planforslag: Vises med markering av planområdet, formålsområder og hensynssoner.
Endelig vedtatt arealplan: Vises med markering av planområdet, formålsområder og
hensynssoner.

Planene finnes i ulike kartlag avhengig av status:
Kartlag
Forslag reguleringsplaner
Reguleringsplaner på bakken
Reguleringsplaner over bakken
Reguleringsplaner under bakken

Planstatus
Planlegging igangsatt
Planforslag
Endelig vedtatt arealplan
Endelig vedtatt arealplan
Endelig vedtatt arealplan

Planens status finner du ved å trykke på planen, utvide listen i menyen til høyre og se under
Reguleringsplan:

utvid liste

utvid liste

