
En titt inn i fremtiden. Rask og effektiv byggesak med god kvalitet
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DiBKs satsingsområder
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– Visjon:

– Gode bygg for et godt 
samfunn

– Vår rolle er å vise vei til 
gode bygg og omgivelser

Forenkle byggereglene

Fremme digitalisering

Styrke kompetanse og fremme seriøsitet



Innbyggerundersøkelsen 2017

329.11.2017

Hva mener brukerne om 
offentlige tjenester?



ByggNett - strategien for fremtidens digitale byggsektor

• ENKLE, EFFEKTIVE og FORUTSIGBARE tjenester i hele 
byggverkets levetid
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BRUKERRETTING SELVBETJENING SAMHANDLING



Lærende tilnærming – DiBK som pådriver
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• Ikke én stor IKT-løsning

• Mange store og små initiativ

• Samarbeid i hele verdikjeden

• Direktoratet legger til rette og 
viser vei

• Markedet leverer løsningene

• DiBK rolle: Eierskap –
forpliktende samarbeid -
stimulering



Fellestjenester BYGG



Tjenestekonsesjon på bruk av Fellestjenester 
BYGG

• Acos

• Ambita

• Arkitektbedriftene

• Atea

• Catenda

• Cerum

• Evry

• Geomatikk

• Holte

• Jotne

• Kuba

• Norconsult

• Norkart

• Rørentreprenørene

• Evolta (tidl. Solita)

• Tieto (Software Innovation)

• Trimble (ViaNova)



Byggesøknader inn til kommuner

Altinn plattform
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Innsendingstjeneste
Send inn «Skjema»
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Byggesøknadsløsninger

Arbeidsflyt

eByggesak

Byggesøknadsløsninger
Byggesøknadsløsninger

Byggesøknadsløsninger

Søker Saksbehandler

FIKS

Valideringstjeneste
Sjekk om «Skjema» er 

korrekt

Meldingsboks
Mellomlagring av «Skjema» 

under utfylling og arkiv

Fellestjenester BYGG
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Vedtak

Kvittering

Distribusjon

Formidling 
kommune



«Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med 

selvangivelsen i gamle dager, der man måtte samle opp masse 

dokumenter, sende inn etter beste evne, og håpe at alt ble rett.»

• Hele 40 prosent av byggesøknadene i Trondheim er i 
dag mangelfulle

• Oppfølgingen av de mangelfulle søknadene tar mye 
tid både for de som skal behandle søknadene og de 
som skal søke.

Saksbehandling

Steinulf Hoel, tidligere bygningssjef i 
Trondheim kommune 



eByggesak og ePlansak –
saksbehandlingssystemer for kommunene

• Kravspesifikasjon for 
saksbehandlingssystem

• Utviklet av KS i samarbeid med 
kommunene, DiBK, Kartverket og SSB

• Styrke kommunene som bestillere

• Hyllevare og «skyløsninger»

• «Like» system gir likere saksbehandling

http://www.ks.no/digi


Nasjonale sjekklister

1129.11.2017

– Formålet med nasjonale sjekklister 
er å:

• bidra til mer ensartet 
saksbehandling

• skape trygghet i saksbehandlingen

• legge til rette for strukturerte, 
maskinlesbare sjekklister

• etablere ett felles sted for 
oppdatering av endringer



Fremtidens byggesøknad?
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ByggLett 2 på Appstore

1429.11.2017



Hva betyr dette for kommunens hverdag?
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Fornying, forenkling og forbedring:

• Digitale modeller i stedet for tegninger?

• All data direkte inn i sakssystemet

• Matrikkel – automatisk overføring av data

• KOSTRA – automatisk høsting av data

• Brukergrensesnitt etter kommunens ønske

• God prosess og beslutningsstøtte



Hva ønsker vi oss av BIM på lengre sikt?
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• Plassering i terreng

o Eksisterende terreng

o Ferdig planert terreng

• Automatisk utregning av høyder

o Mønehøyde

o Gesimshøyde

o Oppfylt terreng



«Ingen» klarer åfinne riktig plan eller fylle ut grad av utnytting

De sliter med å finne rett 
plan, og når de har den vet 
de ikke hvor eller hva de ser 
etter for å finne og lese av 
utnyttelsesgrad.

Byggesaksavdeling, kommune

Brukerne skjønner ikke 
at dokumentene de 
finner er riktige og 
gjelder for deres 
eiendom
Funn fra brukertest Itera, 2015

Det oppleves vanskelig fordi det ER vanskelig

Utnyttelsesgrad -det hopper 
folk veldig ofte over! De bare 
leverer med tomt felt.
…sa alle 18 kommunene vi snakket med

Førstegangssøker (31), tilbygg

Det var ikke så lett å regne ut utnyttelsesgrad. I 
første søknaden hadde jeg regnet ut at det var 
37%. Jeg brukte en av formlene jeg fant via en 
link på kommunens sider, og måtte lese noen 
ganger for å skjønne hva jeg skulle regne ut. 
Senerehjalp han i kommunen meg å regne mer 
nøyaktig, og da var jeg bare på 34,5%. Det var 
veldig godt å få den utregninga fra han i 
kommunen til slutt! 



Hvordan skal vi klare å krysse fjorden?
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Bygg uten å søke - veiviser for å finne ut om du slipper å 
søke
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Lenke: http://byggutenåsøke.dibk.no
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Skal du gjøre om på et rom i boligen din?
Vil du endre et rom i boligen din eller endre hva du bruker det til? Svar på spørsmålene i denne veiviseren 
for å finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen. Veiviseren gjelder når du vil gjøre om på ett 
enkelt rom uten å flytte vegger eller dører. 

Hva må jeg gjøre før jeg tar veiviseren?

Finn ut hva som er godkjent bruk av rommet du vil endre på i dag. Usikker? Be byggesakskontoret i kommunen din om 
godkjente plantegninger og snitt-tegninger av boligen din. Det er gratis. 

Du vil bruke 2-15 minutter på veiviseren, avhengig av rommet du vil endre.

Jeg skal gjøre om på et rom i en:



Eksempler på relevante data i en plan- og 
byggesaksprosess...
Kartlag som aktivt brukesyggesaksbehandligen:

• Arkivdata (historiske plan- og 

byggesaksarkiv)

• Standardkart med koter, nabogrenser etc.

• Reguleringsplaner (kart og bestemmelser)

• KPA (Kommuneplanens arealdel)

• Kommunedelplan

• Aktsomhet kulturminner

• Grunnforhold

• Støysoner

• Vegtyper

• Konsesjonsområde fjernvarme

• Vann- og avløp

• Aktsomhetskart flomfare og havstigning

• 3D løsning- sol/skygge

• Aktomhetskart forurenset grunn

• Biomangfold og naturverdier

• Arealressurskart, ligger under Standardkart

• Sårbarhetsområder mht brann

• Støy fra jernbane

• Oversikt over EL-traseer (NVE sitt kart som 

brukes i forbindelse med sikringssoner og 

avstand til bebyggelse)

• Sti og løypekart, ligger normalt ikke i 

kartsystemet, men kan være en del av 

markaplan/friluftsplan

• Flyfoto

• Høydemodell/3D løsning



Plan- og geodata til selvbetjening - GeoLett
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Samarbeid mellom:

• DiBK

• KS 

• Kartverket 

• KMD

• Medfinansierings-ordningen
til  DIFI (støtte)



Sentrale aktiviteter i prosjektet

2329.11.2017

• Metodikk for å heve 
datakvaliteten 

• Tilrettelegge for effektiv 
deling av informasjon 

• Utvikle og tilby tiltakspakker 
tilpasset ulike kommuners 
behov 



Fellestjenester BYGG
Prosjektet leverer forbedringer 
og kvalitet i grunndata
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Kommuner bruker tjenester og leverer data til GeoNorge
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Samle inn og tilby data 

Sektormyndigheter

Tiltakspakker

Data

Behov

Behov Data

Data

Løsninge
r

Utvikle nye tekniske løsninger i markedet



Hva skal dette bidra til?
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Etablere digital  ”beste praksis” som 
gir 

• Komplette og korrekte søknader

• Forenklet saksbehandling

• Billigere søknader med bedre 
kvalitet 

• Lavere byggekostnader



Gevinstberegninger

Gevinstområde Besparelse

#1 Redusert tid til registrering av søknader i kommunen 14 årsverk/12 MNOK årlig

#2 Mindre ressursbruk til oppfølging av mangelfulle søknader 105 årsverk/89 MNOK årlig

#3 Mer effektiv veiledning til søkere 67,5 årsverk/57,4 MNOK årlig

#4 Redusert arbeid med oppdatering av matrikkelen 52 årsverk/44,2 MNOK årlig

#5 Mer effektive søknadsløsninger 150 årsverk/ 127,3MNOK årlig

#6 Reduksjon av portokostnader 22,3 MNOK årlig

TOTALT 388,5 årsverk/352,2 MNOK årlig





www.dibk.no

Følg oss på:
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Takk for meg!

Olaug Hana Nesheim, Direktoratet for byggkvalitet


