
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK PLANKART PÅ NETT 
1. Klikk på linken:  https://kommunekart.com 

2. Slå på (klikk) Kommuneplanfors… og   

Hovedkart 

 

Gjeldende reguleringsplaner ligger under 

Detaljplaner. Hvis disse ikke markeres vises kun 

omriss og planident. 

Under Kommuneplan ligger de fleste 

arealbruksformål direkte i samme lag som 

hovedkart. Øvrige arealformål ligger som egne 

lag som også kan slås av og på i menyen, dvs at 

de legger seg over hovedkartet. Dette gjelder: 

Hensynsoner Landbruk H510 og Reindrift H520 

Fareområder Skred H310 

Fareområde Flom H320   

 

 Med alle lag påslått blir det mye informasjon 

som ligger oppå hverandre, og kartet blir 

vanskelig å lese. 

 

For å få fram detaljer er det viktig å zoome seg 

nok inn i kartet. Bruk + eller – nede til høyre i 

kartet evt hjulet på musa. Noen tema kommer 

ikke fram på før man har zoomet nok inn.   

 

Oppe til venstre for denne menyen er et 

menytegn for valg av bakgrunnskart og noen 

verktøy: 

 

 

Temalag 

https://kommunekart.com/


 

 

 

3. I plankartet kan man klikke på et område og til høyre får man da opp ei ramme som viser 

hvilken type område dette er, dvs arealbruksformål. Se under Kommuneplanforslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er arealformålet LNFR, men over der ligger Hensynsone H720  nr 5 som er en båndleggingssone. 

Hensynssone er ikke et eget arealformål, men ligger over et arealformål.   Hvis man klikker i et eget 

arealformål som Spredt fritidsbebyggelse (SF4) får man det opp som i bildet nedenfor. Dette er 

område 4 av Spredt fritidsbebyggelse. 

  

 

NB! Det er viktig å lese kart og planbestemmelser sammen. Man får full 

informasjon om et områdes arealbruk kun ved å lese bestemmelsene for 

området sammen med kartet. I bestemmelsene kan man klikke på et 

områdenummer  (f.eks B1) og vil da komme direkte inne i kartet over området. 



 

Hvis man kun ønsker å se på kart uten planer, så gjelder de øverste linjene i menyen. Da slår man av alle 

planlagene og får kun rene kartlag. Her er det også nødvendig å zomme inn til en viss målestokk. 

 

 


