Brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog
‐ et selvbetjeningsverktøy på nett
Gå inn på kommunens internettside www.nesodden.kommune.no og velg Kart

Da kommer du til en oversikt over Follokart, Follo‐kommunenes felles kartløsning, som
består av flere ulike kartklienter.

Her velger du

og kommer til Nesodden kommune PlanInnsyn:
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Her vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de
karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle
områdene hvor det pågår planarbeid:

Planer under behandling er både planer hvor det er varslet oppstart av planarbeid, og planer
hvor det er utarbeidet et planforslag som er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Planer hvor
det kun er varslet oppstart vises med et svart planomriss, mens planforslag er vist i sin
helhet med arealformål.
Her kan du se om det planlegges noe i ditt nærområde, eller hvordan et pågående
planarbeid berører din eiendom.
Du kan bruke søkefeltet for å søke på adresse, gårds‐ og bruksnummer, stedsnavn, navn på
plan eller planident.
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Du kan zoome ut og inn ved å bruke + og ‐

, og for å navigere i kartet kan du holde inne

venstre musetast og dra i kartet, eller du kan benytte pilene

.

Når du peker på en plan i kartet vil planavgrensningen markeres med en tykk sort
avgrensning. Under Informasjon til venstre i bildet vil du få opp informasjon om navn og
status på planen. Ved å trykke på Vis mer informasjon vil du få opp plandokumenter og en
tidsakse som viser hvor i planprosessen planen befinner seg.

Du får opp tidsaksen i planprosessen som vist over, og kan også få opp generell informasjon
og liste over plandokumentene som ligger ute til offentlig ettersyn.
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Plandokumentene i listen som vist over er pdf‐dokumenter som du kan åpne og lese eller
laste ned.
Under fanen Tidsakse finner du muligheten til å gi tilbakemelding. Du kan på en enkel måte
sende en uttalelse direkte fra siden, og du kan komme med innspill til planarbeidet når det
er varslet oppstart eller et planforslag er lagt ut på høring.

Ved å trykke på Gi tilbakemelding får du opp følgende bilde:

Her kan du fylle ut navn, adresse og e‐postadresse, og du kan skrive inn din uttalelse i det
hvite feltet. Hvis du heller ønsker å skrive en uttalelse i et eget dokument, kan dette enkelt
knyttes til ved å bruke Legg ved pdf‐dokument(er). Når du er ferdig trykker du på

.
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Innspillet vil da bli sendt til postmottaket i kommunen, og vil bli registrert inn på riktig sak
slik at rett saksbehandler i kommunen vil få din uttalelse med i planarbeidet.
Dersom det er noe spesielt du vil vise og/eller beskrive på et bestemt sted i kartet er det
mulig å lage påtegninger (linje, punkt, sirkel, polygon og tekst) i kartet:

Tegn først inn og beskriv det du ønsker i kartet, og deretter kan du trykke på Gi
tilbakemelding. Et kartutsnitt med dine påtegninger vil da følge med innspillet.
Dersom du står fast kan du trykke
nederst til venstre i bildet, eller ta kontakt
med Nesodden kommune ved Geodata, på tlf: 66 96 44 22

Lykke til med bruken av PlanInnsyn!
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