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 • Raske og oppdaterte kart

 • Avansert funksjonalitet med   
  enkelt brukergrensesnitt

 • Integrasjon med Sak- og Arkiv- 
  systemer ved bruk av Geo-  
  Integrasjonsstandarden,   
  alternativt 12K-grensesnittet

 • Interne høringer - Slutt med   
  papir! 

 • Fremleggelse av planer i byg- 
  ningsrådet Bruk PlanInnsyn!

 • Politikere - Bruk PlanInnsyn!

 • Ved offentlig ettersyn - Sende ut  
  enkelt brev til partene med hen 
  visning til PlanInnsyn!

 • Byggesak: Tilgang til komplett  
  oversikt over alle planer med  
  status

 • Servicetorget - ved henvendelser  
  om regulering - Heve terskelen for  
  å henvise til planavdelingen!

Fordeler:

Produkt:
GISLINE PlanInnsyn GISLINE PLANINNSYN

GISLINE PlanInnsyn gir deg en unik mulighet til å 
presentere digitale planer og andre relevante data 
på internett, slik at du kan oppfylle kravene til pub-
lisering av planinformasjon iht. ny Plan- og Bygn-
ingslov med forskrift. Brukeren og temaene som 
vises er satt i fokus, slik at løsningen oppleves som 
intuitiv og enkel å bruke. Dataene og funksjonaliteten 
er derimot avanserte, blant annet med integras-
jon med Sak- og Arkiv-system ved bruk av GeoInte-
grasjonsstandarden, alternativt 12K-grensesnittet. 

GISLINE PlanInnsyn med plandialog er en selvbetjeningsløsning på nett, 
der alle plandata i kommunen (både gjeldende planer og planer under 
arbeid) presenteres samlet sammen med:

 
• 

Opplysninger om planens status i planprosessen 

 • Alle sakens dokumenter
 • Bakgrunnskart, flybilder og 3D visning med mulighet for utskrift.
 • Andre relevante temadata 

GISLINE PlanInnsyn benytter kommunens planbaser til å presentere 
planene på internett. GISLINE Planregister er sømløst integrert og infor-
masjon fra registeret vil vises for alle planer i kartet. For planer under ar-
beid kan PlanInnsyn benyttes til å vise informasjon om milepeler/saksgang 
fra Sak og dokumenter fra Arkiv ved bruk av GeoIntegrasjons-standarden, 
alternativt 12K-grensesnittet.  

GISLINE PlanInnsyn er skreddersydd for rask og enkel offentliggjøring av 
vedtatte planer og planer under arbeid. GISLINE PlanInnsyn lar seg lett 
integrere i kommunens portalløsninger og benytter URL oppslag for å 
fokusere på den aktuelle planen. 

GISLINE PlanInnsyn har tilgang til raske og avanserte søketjenester. 
Et felles søkefelt gjør det enkelt for brukeren å finne frem til ønsket plan 
og/eller sted. Planregister, adresser, stedsnavn og eiendommer er de 
søketjenestene som er tilgjengelig i GISLINE PlanInnsyn.

GISLINE PlanInnsyn driftes hos Norkart som sørger for rask og stabil drift. 
Vi sørger også for oppgraderinger og ajourføring av data. 
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Vil du vite mer om 
GISLINE PlanInnsyn?


