Veileder for oppslag i planregisteret
Lenke til planregisteret:
https://www.arealplaner.no/senja5421/

Søkemuligheter
På forsiden av planregisteret kan du velge å søke opp en eiendom eller plan ved hjelp av enten:
•

•

«gård- og bruksnummer» eller «adresse» (markert med rødt rektangel i bildet nedenfor)
Bruk dette alternativet dersom du vil se planstatus for en konkret eiendom. Ved å bruke
dette alternativet får du markert eiendommen du søker på i plankartet.
«plannavn» «eller planidentifikasjon» (markert med grønt rektangel i bildet nedenfor)
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Se dagens plansituasjon for din eiendom
I dette eksempelet bruker vi «Rådhusveien 8» med gårds- og bruksnummer 44/746.
I søkefeltet for «eiendom/adresse» skriver vi inn «Rådhusveien 8».
I linjen nedenfor der du skriver inn dukker søkeresultatene opp.

I dette tilfellet finnes det bare en «Rådhusveien 8», så da klikker vi på søkeresultatet (markert med
sort pil i bildet ovenfor.
Siden oppdateres, og du får nå opp en liste over planer som berører denne eiendommen (den sist
vedtatte ligger alltid øverst og så i synkende rekkefølge.)

Denne listen vil vise alle gjeldende planer som berører eiendommen.
I tillegg vises alle planer som er under utarbeidelse (pågående planer som ikke er vedtatt).
Ut ifra listen ser vi det er 1 vedtatt plan som berører denne eiendommen (den øverste med grønt
symbol i statuskolonnen).
Vedtatt plan (juridisk bindende)
Planarbeid er igangsatt
Det foreligger planforslag
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Klikk på linja for den gjeldende planen:

Siden oppdateres og den blir oppdelt slik:
•

•

•

Hovedinformasjon om planen øverst til venstre (markert med grønt i bildet under)
Her kan du se navnet på planen, planidentifikasjonen osv.
Denne informasjonen kan du henvise til dersom du fyller ut skjema som spør etter
plansituasjon for en eiendom.
Kartvindu med plansituasjonen øverst til høyre (markert med rødt i bildet under).
NB: Eiendommen du har søkt opp er markert med rød stiplet linje slik at du kan se
eiendomsavgrensningen.
Det du ser her er det vedtatte plankartet. Ilag med plankartet vises dagens grunnkart med
oppdaterte eiendomsgrenser, bygninger, veier osv.
Plandokumenter som hører til planen ligger på nedre del av siden (markert med oransje i
bildet under).
Her ligger de dokumentene som er viktige for å tolke planen;
bestemmelser, plankart, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, saksprotokoller mv.

Se bilde på neste side…
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For å se bestemmelsene til
planen klikker du på
«se gjeldende bestemmelser»
under hovedinformasjon – eller
«bestemmelser» under
«gjeldende bestemmelser» i
plandokumenter.
Det er samme dokument som
ligger to steder.
Bestemmelsene er
tekstdokumentet som beskriver
hva som er tillatt i planen.
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Nå så som vi har funnet bestemmelsene kan vi
se på plankartet.
Klikk på «kartdetaljer» i kartvinduet oppe til
høyre og da åpnes kartvisningen av planen.

I kartvisningen kan du klikke på de ulike fargene og objektene i plankartet. Når du klikker på et objekt
åpnes en dialogboks på høyre siden av skjermen som oppdateres når du klikker rundt i kartet.
I dette tilfellet kan vi se at fargen som vises på eiendommen vi søkte på betyr at eiendommen er
regulert til «offentlig eller privat tjenesteyting». Du ser også annen relevant informasjon som
eierform, feltnavn, utnyttingsgrad osv.:
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For å se hva det betyr at eiendommen er regulert til dette formålet så må du gå tilbake til
bestemmelsene å finne formålet «offentlig eller privat tjenesteyting» og se hva som står beskrevet
der.
Nå vet du hvordan du søker opp en konkret eiendom og se planstatus ved hjelp av adresse.
For å søke opp en eiendom ved å bruke gårds- og bruksnummer så skriver du det inn i
«eiendom/adresse» feltet der vi i sted skrev inn adressen:

Når du skriver dukker søkeresultatene opp nedenfor, og du klikker på rett resultat for å velge
eiendommen.
Utover dette følger du samme fremgangsmåte for å få frem planinformasjon.
Det kan hende at flere planer berører en eiendom. Da vil lista over planer som berører eiendommen
ha flere planer med grønt symbol (vedtatte planer).
Som eksempel søkes på GNR 29 BNR 98 som er en eiendom i Rossfjord som eies av Senja kommune.
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Søkeresultatene ovenfor betyr at det er 3 ulike planer som berører eiendommen vi har søkt opp.
Den sist vedtatte ligger alltid øverst og så i synkende rekkefølge.
Vi ser på plan nr. 1 i listen. Vedtatt plan «Kommuneplan for kystområdene». Når vi klikker på planen
og går inn i kartvinduet ser vi at planen berører eiendommen i sydvest, markert i bildet herunder:
(klikk på fargene for å få opp boksen som forklarer hva fargene betyr)

Vi går tilbake til søkeresultatet og ser på plan nr. 2 i listen. Vedtatt plan «Kommunedelplan for
landområdene i tidligere Lenvik kommune». Når vi klikker på planen og går inn i kartvinduet ser vi at
planen berører eiendommen i sin helhet, markert i bildet herunder:
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Når vi klikker på fargen som ligger over eiendommen ser vi at eiendommen er regulert til formål
«tettbebyggelse» med arealstatus «nåværende».
Det betyr at området i dag er tett bebygd og det er mulighet for ytterligere bebyggelse.
Det kunne stått arealstatus «fremtidig» og det har betydd at området pr. i dag ikke er tett bebygd,
men at det planlegges tett bebygd i fremtiden.

Vi går tilbake til søkeresultatet og ser på plan nr. 3 i listen. Vedtatt plan «Reguleringsplan
Rossfjordstraumen vest». Reguleringsplaner er planene som er mest detaljerte.
Når vi klikker på planen og går inn i kartvinduet ser vi at planen berører eiendommen i sin helhet,
markert i bildet herunder:
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Utifra bildet ovenfor kan vi se at eiendommen er regulert til flere ulike formål.
Utifra fargene og feltnavnene kan vi se at største del av eiendommen er regulert til formål
«forretning/kontor/industri», «parkeringsplass» og «veier» med mer.
I mange tilfeller kan det være mindre avvik fra fargene og betegnelsene i plankartet og
bestemmelsene. Det er fordi mange av de digitaliserte planene er eldre planer som var utarbeidet før
det eksisterte standarder for bestemmelser og farger.

Vi går tilbake til søkeresultatet og ser at det fremdeles ligger 2 planer vi ikke har sett på.
Det er 2 planer som er under utarbeidelse og det foreligger pr. i dag ingen planforslag.
På planer det det står «planforslag» skal du i fremtiden kunne klikke på for å se planforslaget som er
lagt ut på høring og offentlig ettersyn.
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Se bestemmelser
Som eksempel bruker vi «Reguleringsplan Rossfjordstraumen vest» med planident 56.
Du får frem bestemmelsene ved å klikke på «se gjeldende bestemmelser» som ligger under
planinformasjonen oppe til venstre – eller under «gjeldende bestemmelser» under plandokumenter
nede på siden (markert med røde piler herunder). Du får opp samme dokument uansett hvilken du
velger å klikke på:
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I tidligere eksempel så vi at eiendommen var regulert til formålene «forretning/kontor/industri»,
«parkeringsplass» og «veier» med mer.
Siden dette er en gammel plan kan vi ta en titt i PDF av vedtatt plankart (markert med blå pil
nedenfor) og da ser vi at eiendommen er regulert til formål «forretninger».

Grunnen til at det er avvik mellom det første kartet opp mot PDF filen er fordi dette er en eldre plan
som var utarbeidet før det eksisterte standarder for bestemmelser og farger.

Så da åpner vi bestemmelsene og ser etter «forretninger»:
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De fleste eldre bestemmelser er bygget opp slik at det først listes opp generelle forhold der det det
listes opp hvilke formål hele planen består av. Så kommer bestemmelsene for reguleringsformålene i
planen.
Så for den aktuelle eiendommen er det ikke nødvendigvis kun det som står i bestemmelsene under
«forretninger» som må hensyntas i eksempelvis en byggesak.
I bestemmelsene under «andre bestemmelser» er det bestemmelser som er felles for hele
planområdet (vegers stigningsforhold, avkjørselsforhold, inndeling i gangveier/kjøreveier etc.,
bebyggelsens karakter, bebyggelsens utforming, bebyggelsens høyde, bebyggelsens plassering og så
videre).
Så alt som står i bestemmelsene kan være relevant for eiendommen som er regulert gjennom
planen.

Se dispensasjoner
I gamle Lenvik kommune er alle dispensasjoner som er gitt siden 2016 registrert i planregisteret.
Dispensasjoner fra gamle Berg, Torsken og Tranøy er ikke systematisk registrert.
Alle dispensasjoner siden Senja kommune ble etablert (1.1.2020) er registrert.
Som eksempel bruker vi «Reguleringsplan Rossfjordstraumen vest» med planident 56.
Søk opp planen ved å klikke på «plan-navn/ID» i søkefeltet på forsiden av planregisteret (markert
med rødt rektangel nedenfor.
Skriv inn 56 og klikk enter/søk (markert med rød pil nedenfor)
Søkeresultatene viser alle planer som har tallet 56 i planidenten eller plannavnet:
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Gå inn på planen ved å klikke på plannavnet (markert med rødt rektangel ovenfor).

Klikk på «dispensasjoner» på samme rad som «plandokumenter», «planbehandlinger» og
«planforhold» (markert med rødt rektangel nedenfor)

Nå blir kartet oppdatert slik at dispensasjonene som er innvilget i denne planen symboliseres med
grønt lokasjonspunkt i plankartet oppe til høyre (markert med blå pil nedenfor):
Eventuelle søknader om dispensasjon som er avslått symboliseres med rødt lokasjonspunkt.
Lokasjonspunktene er plassert på eiendommen dispensasjonen tilhører.
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I dette tilfellet er det registrert kun 1 dispensasjon siden 2016.

Vedtaksdato (rød) = Dato for vedtak
Vedtakstype (rød) = Om det er dispensasjon fra bestemmelser, plankart eller lov/forskrift ol.
Beskrivelse (rød)= Kort tekstbeskrivelse som opplyser om vedtaksnr. Hva det dispenseres fra og hva
det dispenseres for.
Posisjon = Ved å klikke på «vis i kart» åpnes kartvindu der du se hvilken konkret eiendom den
aktuelle dispensasjonen tilhører.
Dokumenter (oransje) = Dispensasjonsvedtak (både avslag og innvilgede) + godkjent situasjonskart
ligger registrert på alle dispensasjonene. I eksempelet ovenfor dukker de opp slik:
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