
Vejledning til brug af Kalundborg Kommunes digitale kortside

Vejledningen vil guide dig igennem, hvordan du kan bruge kortet 
til at finde ud af, hvilke forhold, der gælder for din ejendom eller 
andre områder/steder, som har din interesse.

Vejledningen viser to metoder til at bruge kortet. Første metode 
viser, hvordan du kan søge via en adresse, mens anden metode 
viser, hvordan du kan bruge kortet uden at søge på en adresse. 



DU ÅBNER KORTSIDEN 
VED AT TRYKKE PÅ LINKET
Du kan også finde kommunes digita-
le kort på www.kalundborg.dk/Om_
kommunen/Informationer_på_kort



Metode 1



DU KAN SØGE VIA EN ADRESSE OG 
FINDE UD AF, HVILKE TEMAER/FOR-
HOLD, SOM GÆLDER FOR EJENDOMMEN
• Tryk på søg i øverste bjælke
• Vælg ”Hvad gælder for ejendommen via adresse”
• Derefter åbner et lille vindue, hvor du kan skrive 
    adressen på ejendommen, jf. pilen og vinduet             
    nedenfor



SKRIV DIN 
ADRESSE I 
SØGEFELTET
• Derefter åbner en infoboks, som du kan se på næste side.
• Tryk på info



Zoom-in af infoboks

TRYK

VÆLG

• Når infoobokesen er færdig,   
    kan du trykke på den lille          
    grønne pil.
• Derefter vælger du ”Skujl/vis
    temaer uden resultater”. 

Ved at vælge ”Skjul/vis temaer 
uden resultater” få r du en liste 
over de temaer (forhold), som din 
ejendom er omfattet af. Denne 
liste kan du se på næste side. 

Ovenfor ser du infoboksen. Vent 
til at, der står færdig i nederste, 
venstre hjørne af boksen. 



Listen til venstre viser de temaer/
forhold, som gælder på den søgte 
ejendom. 
Der kan læses mere om temaer-
ne ved at trykke på de små grøn-
ne pile. 
En mere uddybende beskrivelse 
samt hvilke retningslinjer, som 
er gældende for temaerne, kan 
læses inde på Kalundborg Kom-
muneplan.



Metode 2



I venstre side er der en liste over 
forskellige temaer/forhold, som 
du kan folde ud ved at trykke på 
feltet. 
Ved f.eks. at trykke på Natur fol-
des en liste over forskellige natur-
områder og -typer. Trykker du på 
Beskyttede naturområder vises 
det på kortet, hvor der er beskyt-
tet natur, jf. næste side.
Nogle gange tændes laget ikke, 
selvom du har trykket på det. I 
stedet lyser den lille hængelås 
rødt. Det betyder, at du skal 
zoome tættere ind på kortet for 
at laget, som du har tændt, kan 
vises.

Zoom-in af listen



Der ligger en naturbeskyttet sø 
ved Kalundborg Rådhus. 
På kommuneplanen hjemmeside 
kan du læse om de forskellige te-
maer, f.eks. Naturbeskyttelse, og 
hvilke retningslinjer, som gælder 
derfor, jf. næste side. 

Ved at bruge infoknappen 
kan du få oplysninger om 
det område, som du tryk-
ker på med infoknappen.



SIDE FRA KALUNDBORG KOMMUNEPLAN



Kortsiden har mange funk-
tioner. Du kan f.eks. tegne, 
opmåle, printe osv. ved at 
bruge funktionerne, som 
findes i den øverste bæl-
ke. (Kortet er vejlendende, 
hvorved matrikelskel, mål 
og lign. ikke er nøjagtige).

Vi håber du får glæde af 
kortet og alle dets infor-
mationer.  


