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TIPS: 
Ved bruk av kartløsningene kan det være en fordel å bruke en mus til PC’n 
med hjul, på den måten kan du enkelt zoome deg ut og inn i kartet.  

 

1 Finne forslag til arealdel 
Kommunedirektørens forslag til kommuneplankart ligger som et digitalt kart på 
kommunens hjemmeside. Denne lenken gir tilgang både til eksisterende kommuneplan 
med temakart, og kommunedirektørens forslag til kommuneplan: 
https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/. Se figuren under. 

 

 

Ved å trykke på «Forslag til ny kommuneplan 2021» kommer du direkte inn til 
kommunedirektørens forslag til arealdel.  

Du kan zoom deg inn hvor som helst i kartet, eller søke på gårds- og bruksnummer, 
adresse eller stedsnavn. 

 

https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/


 

Når du har zoomet deg inn på aktuelt område, kan du trykke hvor som helst i kartet og få 
opp denne boksen:  

 

Ved å klikke på pilen til høyre kan du få opp hvilke arealformål, bestemmelsesområder, 
fareområder osv. som gjelder for den aktuelle eiendommen. 

 



 

Ved å klikke på i-knappen under «Dokumenter og informasjon» får du tilgang til 
planregisteret med dokumenter: 

 

2 Sammenligne gjeldende og forslag til ny arealdel. 
Du kan slå på både forslag til ny kommuneplan og gjeldende kommuneplan for å 
sammenligne og se endringer. Kryss av på begge kartlagene: 

 



 «Lukk opp» Forslag til ny kommuneplan ved å klikke på den svarte pilen til høyre, da 
kommer det opp en meny med mange egenskaper/lag: 

 

 

Gå til det nederste laget og dra «slideren» frem og tilbake. Da vil forslag til arealdel gjøres 
mer og mer gjennomsiktig, og gjeldende kommuneplan vil bli synlig: 

 

  



3 Boligbyggeprogram 
Alle feltutbyggingene har fått feltnavn. Boligbyggeprogrammet angir et estimert antall 
boliger på hvert felt, og tidspunkt for når de forventes å stå ferdig. Det tillates feltutbygging 
kun på arealer som er avsatt til fremtidig boligområde med feltnavn i kommuneplanen.  

https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c67075f06da
6472f97c4d5b08e6d594a 
 

4 Kart med alle innspill 
Alle arealinnspill til planen finnes i eget innspillskart: 

https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a2bd665e4e3249c2
b922d37ff897cd6e 

Innspillene er markert med rød prikk i kartet. Ved å trykke på punktet og velge «Mer 
informasjon» får man opp et tekstdokument med innspillet. I tillegg er det blitt lagt inn en 
søkefunksjon nederst i løsningen hvor en kan søke opp gnr/bnr., adresse eller stedsnavn. 

  

https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c67075f06da6472f97c4d5b08e6d594a
https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c67075f06da6472f97c4d5b08e6d594a
https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a2bd665e4e3249c2b922d37ff897cd6e
https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a2bd665e4e3249c2b922d37ff897cd6e


5 Kart som viser endringer 
Det er utarbeidet et eget endringskart. Dette kartet viser alle arealformålsendringer over to 
dekar (daa):  

https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c4b2b09ac15486c
98043ccf5145834a 

Kartet viser alle områder over to dekar hvor det er gjort arealbruksendringer. Fargen på 
flatene som er avmerket gjenspeiler arealbruken som foreslås. 

I tillegg er det lagt inn et kartlag som viser fulldyrka mark. Dette er fremstilt med okergul 
farge. Ved å klikke på ikonet for kartlag nederst på skjermen får du opp kartlegene som 
ligger inne. Her kan du velge å slå av for eksempel laget som viser dyrket mark (AR5). 

 

https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c4b2b09ac15486c98043ccf5145834a
https://asker.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c4b2b09ac15486c98043ccf5145834a


Det er lagt inn filter-funksjon i endringskartet slik at det kan filtreres på arealformålene, 
både gjeldende og nye formål. Det som er viktig å huske på her, er at en må dra knappen 
markert med rød pil under mot høyre for å kun se objektene man har filtrert på. Her kan 
man velge ønsket formål fra rullegardinmenyen, som vist under. I tillegg er det blitt lagt inn 
en søkefunksjon nederst i løsningen hvor en kan søke opp gnr/bnr., adresse eller 
stedsnavn. 
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