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 • Full oversikt over planene 
 • Tar vare på historikken ved å  
  følge planen i hele dens livsløp
 • Oversikt over dokumenter knyttet  
  til planen
 • Oversikt over mindre endringer 
 • Oversikt over dispensasjoner 
 • Gir informasjon om planen har  
  innsigelser eller klager
 • Innsyn i planregisteret via web
 • Integrasjon med kommunens  
  arkiv system (GeoIntegrasjons 
  standarden)

Fordeler:

Produkt:
GISLINE Planregister GISLINE PLANREGISTER

GISLINE Planregister støtter kravene ny plan- og 
bygningslov setter til kommunenes registrering og 
forvaltning av digitalt planregister. Planregisteret 
sammen med plankartet, gir brukeren en fullstendig 
oversikt over organisasjonens gjeldende og utgåtte 
arealplaner. Registeret følger planen fra oppstart av 
planarbeid til opphevelse av planen. Alle milepæler 
i behandlingsprosessen kan lagres. Alle plantypene 
støttes. GISLINE Planregister har integrasjon med 
GeoIntegrasjonsstandarden, dette gir brukeren 
mulighet til å ta ut eller se på dokumenter direkte fra 
kommunenes arkiv-system.

Januar 2015

Et Saks- og Arkiv-system angår planen kun fram til vedtak og viser 
ikke sammenhenger mellom alle vedtak som angår planen. Planreg-
isteret derimot gir deg oversikt over alle vedtak som har betydning 
for planen. Når plankartet endres forteller planregisteret deg hvorfor 
endringen oppstod, hva endringen bestod i og hvordan situasjonen 
var før endringen inntrådte. Med GISLINE Planregister har du all plan-
informasjon ett sted og du kan si farvel til tilknyttede filer, søking i 
sakssystem og analoge arkiver. 

GISLINE Planregister kan kjøres som et “standalone” program eller 
som en integrert modul i GISLINE Arealplan. Samspillet mellom 
plankart og registerdata i GISLINE Planregisteret gir en utrolig god 
oversikt over plansituasjonen for et område. 

Planregisteret kan også gjøres tilgjengelig som web klient. GISLINE 
PlanInnsyn støtter kravene i ny plan- og bygningslov til innsyn i kom-
munens digitale planregister. Dette gir publikum fullt innsyn i kom-
munens plansituasjon. 
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Vil du vite mer om 
GISLINE Planregister?


