Brukerveiledning for PlanDialog
– et selvbetjeningsverktøy på nett.
Du kan nå følge med på egen PC i hva som skjer med reguleringsplaner i din kommune
hele døgnet.
Kart.
Gå inn på kommunens internettside www.hamar.kommune.no og velg
Da kommer du inn i Kartportalen. Så klikker du på
Hamar kommune Planinnsyn.

.

og kommer til

De grå områdene i kartet er regulert, det betyr at det allerede er vedtatte reguleringsplaner
her. De blåskraverte områdene betyr at det pågår planarbeid. Det er da varslet oppstart
eller også utarbeidet et planforslag. Det er i disse områdene det evt. finnes planer som er
lagt ut til offentlig ettersyn.
Her kan du se om det planlegges boligbygging, parkeringsplasser eller næringsbygg i ditt
nærområde, eller hvor nært din eiendom det planlegges å bygge en ny veg.

Du kan zoome og peke i kart eller bruke søkeord i plannavnet eller søke på planident. Du
kan også søke på gårds- og bruksnummer slik : 12/1
I dette eksemplet er det søkt på planident 639 som er områdereguleringsplan for Åker gård i
Hamar kommune som nå ligger ute til offentlig ettersyn.
Når du peker i kartet i et blåskravert område vil det markeres med en sort avgrensning og
Vis mer informasjon vil bringe fram plandokumenter og tidsaksen for å kunne se hvor i
prosessen planen befinner seg.

søk

Du får opp tidsaksen i planprosessen som vist over eller den generelle informasjon eller liste
over dokumenter som ligger ute til offentlig ettersyn. Dette 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, og rett saksbehandler i kommunen vil få din uttalelse med i planarbeidet.

Her kan du skrive din uttalelse, fylle inn ditt navn, adresse, postnummer- og sted samt evt.
e-postadresse. Du kan også legge til pdf-dokumenter og sende dette til kommunens
postmottak som arkiverer og sender videre til rett saksbehandler i kommunen.
Hensikten med å tilby denne tjenesten er å styrke den demokratiske prosessen ved å gi full
åpenhet, innsyn og mulighet til medvirkning i plansaker. Det gir derfor et bedre
beslutningsgrunnlag og fører til ferre konflikter i slike saker. Det reduserer også de store
mengder papirdokumenter som tidligere ble sendt ut til de berørte parter.

Hamar kommune, arealplanavdelingen den 04.10.2012 spl

