
Skybasert søknadsportal for 
byggesøknader

Tor Olav Almås, Produkteier GIS



Fellestjenester Bygg – eByggesøknader på en plattform

DiBK utvikler en tjenesteplattform – Fellestjenester Bygg (FTB) for kontroll og innsending av byggesøknader

Strategien er å legge til rette for selbetjeningsløsninger og digital kommunikasjon i byggsektoren

17 leverandører har konsesjon for å utvikle løsninger mot FBT

Dagens ByggSøk skal fases ut

FIKS – Felles integrasjonsplattform kommunal sektor

Sikrer at alle leverandører av søknadsløsninger stiller likt i markedet!
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Utvikling av tjenesteportal for byggesøknader

NoIS og Ambita samarbeider om ny løsning

Likeverdige partnere som utvikler en felles søknadsløsning

Sammen tilbyr vi kompetanse og tjenester som fyller behovene 
for å effektivisere hele byggesøknadsprosessen

Begge er sterkt posisjonert innenfor det profesjonelle markedet

Nær tilknytning til Norconsult sitt fagmiljø med ansvarlige søkere

Samlet har vi en unik nærhet og innsikt i brukernes 
arbeidsprosesser

Vi har brukervennlige løsninger og særdeles gode systemer for 
kart og eiendomsinformasjon

Vi har begge en stor kundebase blant entreprenører, rådgivende 
ingeniører og arkitekter.

Infoland med bestillingsløsning for kart- og plan- og eiendomsinformasjon

Norconsult med løsninger for kommunale planregistre og

ROS analyser mot det offentlige kartgrunnlaget 
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Visjon

Som bruker skal du kunne gjennomføre en hel-digital prosess for 
utarbeidelse, signering og oversendelse av søknadsskjema

Løsningen skal være lønnsom for leverandør, kunder og kundens kunder

Løsningen skal effektivisere saksbehandlingen av byggesøknader

Løsningen skal bidra til å utvikle tjenester som utvider eksisterende marked 
for NoIS og Ambita
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eByggesøknad skal være den komplette og mest økonomiske løsningen 

for ingeniører, arkitekter og entreprenører som utarbeider byggesøknader 

med oppfølging fra plan til ferdigattest

Målsettinger
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Markedet

Det er totalt ca. 88’ byggesøknader per år i Norge, derav ca. 60 000 med ansvarsrett

Nedgang i antall søknader de siste årene, men det er en økning i størrelse og kompleksitet
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Søknader 2016

Ett-trinns søknad med 3 ukers saksbehandlingsfrist 34 % 29 920

Ett tri.nns søknader med 12 ukers frist 20 % 17 600

Rammesøknader 14 % 12 320

Ett-trinns søknad uten ansvarsrett 32 % 28 160

Totalt 88 000

Totalt antall søknader med ansvarsrett 59 840
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Prosesser i søknadsløsningen
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Prosessgrensesnitt

1 2

Finne planer og 
bestemmelser

Hvor mye 
kan du bygge

Hva må du ta 
hensyn til

3

Tegne og 
plassere

4

Nabovarsel

5

Dokumenter
Ansvarsrett

6

Søknad / RA
Gjennomføring

7

Igangsetting

8

Ferdigattest
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Komponenter
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Kartdata wms cache

GeoSynk

wms,wmsc,wfs

Prosjekthotell

Planregister (GI)Matrikkel

• FKB 

• DOK-data

WebInnsyn

Infoland FIKSDiBK



Komponenter i løsningen 

Sammen har vi mange av byggeklossene for digital søknadsprosess

Prosessorientert brukergrensesnitt

Kartløsninger

Tjenester mot offentlige datagrunnlag

Kart, Matrikkel, Planinformasjon

Det offentlige kartgrunnlag (DOK)

Nabolister for varsling av parter

Borettslag og sameie

Handlekurv og betalingsløsning

ROS analyser mot det offentlige kartgrunnlaget

Digital signatur

BIM

Dokumentarkiv

Integrasjoner og kompetanse på Sak- og Arkiv løsninger
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Informasjonsflyt
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Søknadsløsning

Felles-Tjeneste Bygg

ALTINN

SvarInn
Mottakstjeneste

SvarUt
Forsendelse

Sak / Arkiv

Nasjonale felleskomponenter

BREG

ID-Porten

Matrikkelen



Våre fortrinn – teknologi og kompetanse

Nois

God erfaring med kommunal plan- og byggesaksprosess

Stor kundebase blant kommuner med løsninger for kart- og planinformasjon

Ledende kompetanse på matrikkelen med innsyns- og oppdateringsklienter

Vi har en stor kundebase for teknisk programvare hos entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter etc.

Norconsult har i tillegg et stort fagnettverk innen byggesak

Ambita

Ambita har et godt markedsapparat og mange kunder på Infoland

Avtaler med majoriteten av landets kommuner

Handlekurv og betalingsløsninger

Signeringsløsninger

Et stort utviklingsmiljø

Interaksjonsdesign

Utviklingsmetoder

Web utvikling og moderne rammeverk for web-portaler
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