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Automatisering

Hvorfor setter vi høyt kompetente saks-
behandlere til å lage PDF filer?



Nye Larvik kommune

Ny kommune fra 1.1.2018

• Skarpt skille i alle arkiver

• Nytt kommunenummer

• Massiv omadressering

• Endring av gbnr

• Nye kollegaer



Nye muligheter og behov

• Flere markedsaktører på eiendomsinfo.

• eByggesak/ ePlansak

• Selvbetjeningsløsninger

• Nabolister og nabovarsling

• Sentral FKB og plansynkronisering

• Digitale arkiver og register

• Gratis geodata



Utlevering av eiendomsinformasjon

• Oppløsning av monopol på 
formidling

• Flere aktører ønsker å formidle 
eiendomsinformasjon og kart

– Norkart - e-torg

– Ambita - Infoland

– Proconet – ePlassen

– Geodata



Utlevering av eiendomsinformasjon

• Mye mer enn kart og matrikkel

• Også tjenester som naboliste, analyser, 
nabovarsling og skjemaløsninger

• Alle har behov for opplysninger fra kommunen

• Trenger en felles løsning for saksbehandlere

• Mange systemer som må levere opplysninger

• Ønsker å automatisere produksjon og leveranse



Verktøy for automatisering

• NOIS har hatt muligheter for 
automatikk i lang tid

• Norkart kom endelig med 
tilsvarende muligheter

• Får også med tjenester som 
f.eks rapporter fra analyser

• Geodata tilbyr 3. parts 
tjenester som søk, 
kartvisning og analyser til 
leverandørene
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Automatisering

• Vi vil sette bort jobbene som «alle» kan 
gjøre
– Produksjon av nabolister

– Produksjon av situasjonskart

– Rapporter fra matrikkel og KomTek

– Plananalyse

– Tiltaksanalyse

– Søk i arkiver



Hvordan får vi det til?



Vi har tegnet en plan



Hvordan er det med skattekista?

Har vi gode nok register?

• Kart, matrikkel og tiltak 

• Matrikkel (bygg) 

• Planregister og plankart 

• Kommunale avgifter 

• VA-Tilknytning og pålegg 

• Piper, feiing og tilsyn 



Matrikkelen

• Matrikkelkartet har god fullstendighet

• Bygningsdelen har store mangler på 
opplysninger om arealer og byggeår

• Vi planlegger å benytte massiv 
oppretting fra Norkart for å rette enkle 
feil og mangler i B-delen

• Automatiseringen frigir ressurser til 
manuell kvalitetsheving av kompliserte 
feil og sjekk mot arkiv og register



KomTek

• KomTek inneholder mange fiktive bygningspunkter fra 
etableringen av KomTek

• Manglende arealopplysninger skaper problemer for 
fakturering av gebyr

• Manglende boligtyper og bolignummer i bygg med flere 
boenheter gir problemer for tilsyn

• Et løft i matrikkelen er nødvendig for å komme i gang 
med ny versjon av feiing og branntilsyn med 
feltløsninger.

• Bedre matrikkel -> bedre komtek
• Bedre komtek – bedre tjenester og fakturering



Planregister

• Tatt i bruk plananalyse for å 
svare på gjeldende plansituasjon

• Ønsker å oppheve gamle planer 
som er unøyaktige, utdatert eller 
i konflikt med arealdelen

• Gir bedre resultater for 
plananalysen og bedre svar til 
meglere og konsulenter om 
plansituasjon

• Automatisering sparer mye tid 
for sakbehandler



Planregister

• Kvalitetskontroll av bestemmelser og 
dokumenter i gjenstående planer

• Se på muligheter for overgang til digitale 
planbestemmelser

• Benytte maskintolkning av 
planbestemmelser for kvalitetssjekk av 
f.eks utnyttelsesgrad mellom 
bestemmelser og plankart 

• Kutte i mengden hensynssoner i 
arealdelen 
– kan erstattes av tiltaksanalyse





Historiske arkiver (papir)

• Eiendomsarkivet med bygge- og 
delesaker samt landbruk for Lardal og 
Larvik.

• Alle dokumenter frem til -07 er skannet 
og indeksert

• BraArkiv benyttes som innsynsløsning
• Ajourholder indeksen etter hvert som 

bygg rives/brenner eller eiendommer 
slås sammen

• BraArkiv leverer opplysninger 
automatisk til Norkarts produksjons-
portal.



Historiske arkiver (digitalt)

• Elektroniske saksbehandlingsarkiv 2007-2017 for Lardal 
og Larvik

• Ønsker å samkopiere med BraArkiv for felles grensesnitt 
for søk og ajourføring.

• Deltar i pilotprosjekt med Geomatikk IKT om 
maskintolking av historisk arkiv for automatisk 
indeksering

• Alle arkiver (også produksjonsarkiv i nye Larvik) blir 
tilgjengelig for maskinlesing og tolking via API

• Kan på sikt automatisk levere kategoriserte 
arkivopplysninger til våre formidlere og nye digitale 
søknadsløsninger



Innsyn i arkiv og saksbehandling

• Offentlig journal er innsyn i arkiv og 
saksbehandling

• Endret slik av vi publiserer inn og utgående 
dokumenter.

• Ligger ute så lenge saken er åpen

• Sparer tid på innsynsbegjæringer, og andre 
henvendelser om ikke publiserte dokuementer

• Bedre tid til journalføring og saksbehandling



Forhandlerportaler

• Ønsker å flytte ansvaret for «meglerpakken»
• Leverandørene bestemmer selv hva som skal være 

en meglerpakke
• Etablere dialog med leverandører for å levere data til 

forhandlerportaler som ikke er tilgjengelig via 
kartverket
– Plandata (planregister)
– KomTek
– VA-Nett
– Lokale temadata til analyser
– Eiendomsarkivet



Økonomi

• Kost- nytteanalyser er en krevende øvelse
• Mye humankapital (arbeidstid) som må 

dokumenteres
• Bortfall av oppgaver og inntekter på utlevering
• Ingen tilbakeføring når Kartveket selger 

matrikkeldata til leverandører. 
• Vi må dekke førings og vedlikeholdskostnader for 

matrikkel og KomTek på gebyrene i bygge-, dele- og 
tilknytningssaker

• Hvordan finansierer vi prosjekter for bedre kvalitet?



Hva skal vi gjøre da?

• Slutte å lage pdf filer

• Bruke tiden på ajourhold av registrene.

• Færre brudd på føringsfrister

• Tid til å gjennomføre kvalitetshevings-
prosjekter i register og arkiv

• Kundeveiledning og kompliserte saker



Takk for oppmerksomheten


