
Vår visjon
Den komplette og mest 
økonomiske løsningen for 
ingeniører, arkitekter og 
entreprenører som utarbeider 
byggesøknader med oppfølging 
fra plan til ferdigattest.



Byggesøknader trenger ikke ta mye tid

✓ Byggesøknaden gir deg støtte i søknadsprosessen

✓ Opprett prosjekt og søk etter informasjon

✓ Automatisering av utfylling av skjema

✓ Varsle naboer og gjenboere digitalt

✓ Utføre fagkontroll

✓ Få varsler ved hendelser og milepæler

✓ Oversikt over bestillinger og kostnader

Alt samlet på ett sted – For enkelthetsskyld!



Mange tidstyver i dagens løsning - Tid er penger spart

Ulike løsninger fra 
kommune til kommune

Hente informasjon fra 
mange ulike steder

Skrive ut, pakke konvolutter, 
gå på posten



Søknadsstøtte fra prosjektering til ferdigattest

Opprett prosjekt og 
identifiser objekt 
/plasser i kart

Hent informasjon
du trenger for å 
sende søknad

- Ansvarsrett
- Ansvarserklæring
- Oppdatering av 

gjennomføringsplan

Innhentet informasjon

Gjennomføringsplan

Informasjon til 
søknad og 
gjennomførings-
plan hentes inn og 
preutfylles

- Nabovarsel sendes 
digitalt via Altinn

- Tjeneste også for de 
som har reservert seg

Søknad / 
Igangsettelse
sendes 

Innhente signert 
samsvarserklæring 
på utført arbeid

Søk midlertidig 
brukstillatelse 
eller 
ferdigattest

FDV
Prosjekthotell

Første versjon er i drift nå



✓ Byggesøknaden finner naboeiendommer

✓ Oppdater naboer etter eget ønske i kartet

✓ Kontroller og rediger nabolista

✓ Signering og utsendelse via Altinn

✓ Kvittering på sendt nabovarsel

Sendes også brukere med hemmelig adresse

✓ Tilbakemeldinger direkte inn i løsningen

Digital nabovarsling





Hvor skal du bygge



Hent informasjon



Naboliste



Signer og send varsel



Søknadsstøtte fra prosjektering til ferdigattest

Opprett prosjekt og 
identifiser objekt 
/plasser i kart

Hent informasjon
du trenger for å 
sende søknad

- Ansvarsrett
- Ansvarserklæring
- Oppdatering av 

gjennomføringsplan

Innhentet informasjon

Gjennomføringsplan

Informasjon til 
søknad og 
gjennomførings-
plan hentes inn og 
preutfylles

- Nabovarsel sendes 
digitalt via Altinn

- Tjeneste også for de 
som har reservert seg

Søknad / 
Igangsettelse
sendes 

Innhente signert 
samsvarserklæring 
på utført arbeid

Søk midlertidig 
brukstillatelse 
eller 
ferdigattest

FDV
Prosjekthotell

Første versjon er i drift nå
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Kostnadskontroll

Byggesøknaden.no gir deg full kontroll 
på kostnadene i prosjektet

✓ prosjektfaktura 
✓ enkelt å se og kostnader knyttet til et prosjekt
✓ se hva du har bestilt 
✓ enkelt å viderefakturere oppdragsgiver



Byggesøknaden.no

Byggesøknaden effektiviserer og automatiserer søknadsprosessen gjennom 
bruk av offentlig tilgjengelige tjenester og digital nabovarsling

Løsningen samler og sammenstiller digital informasjon og automatiserer 
tidkrevende manuelle oppgaver.  Det er ikke lenger nødvendig med utskrift, 
pakking og postlegging av rekommanderte brev. Løsningen sparer deg for 
tid og penger

Byggesøknaden kvalitetssikrer prosessen, sender nabovarsel digitalt og gir 
deg full oversikt over tilbakemeldinger fra berørte parter

Byggesøknaden gjør jobben - enkelt og greit!


