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Verdikjede byggesak – et samarbeid mellom DiBK, kommuner og KS

Altinn plattform

A
P

I

Innsendingstjeneste
Send inn «Skjema»

In
te

gr
as

jo
n

s-
tj

en
es

te
r 

o
g 

A
P

I

Byggesøknadsløsninger

Arbeidsflyt

eByggesak

Byggesøknadsløsninger

Byggesøknadsløsninger

Søker Saksbehandler

FIKS

Valideringstjeneste
Sjekk om «Skjema» er korrekt

Meldingsboks
Mellomlagring av «Skjema» 

under utfylling og arkiv

Fellestjenester BYGG

A
P

I

A
P

I

Status

Vedtak

Kvittering

Distribusjon

Formidling 
kommune eKOSTRA

FKB

Matrikkel







ePlanSak – saksbehandlingsverktøy / -støtte 

Arkiv

Dokumenter og annen arkivverdig informasjon

«Høringsbase / forslagsbase»

Planforslag

Planregister

Gjeldende plan, omriss av planområde,
sentrale metadata



Arbeidsflaten til
saksbehandler

Standardiserte
saksbehandlings-
prosesser og milepæler

Løsriving av
saksbehandling
fra arkiv

Innhenting og gjenbruk
av informasjon

Rapportering og
styrings- informasjon

• Fokus på vesentlig

informasjon

• Integrasjon mot 

relevante fagsystem 

og data/tjenester

• Beslutnings-støtte

• Løsrevet fra

arkivstruktur

• Milepæler og

sjekklister

eByggeSak og ePlanSak samordner fem «kravområder/behov»





N5/Arkiv
ArkivLett

Digitalt økosystem for plan- og byggesak - sammenhengende tjenester som fungerer sømløst 
på tvers av ulike aktører, løsninger og leverandører!  

Planregister
Planbeskrivelse

Reg.bestemmelser
Plankart m 3d

sFKB

DOK Matrikkel

Integrasjons-
HUB/FIKS IO

Møte/utvalg
Politisk behandling

Søknadssystem

Søknadssystem

Søknadssystem

eByggeSakePlanSak

FIKS IO

FIKS
Min Side



FIKS

• Ikke bare SvarUt og SvarInn

• FIKS Innsyn

• FIKS IO









Maskinporten





En digital offentlig sektor

• Sammenhengende tjenester med brukeren i 
sentrum

• Økt deling av data og verdiskaping

• Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

• Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og 
tjenesteutvikling

• Styrket samarbeid med privat sektor

• Økt digital kompetanse i offentlig sektor

• Digital sikkerhet
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Geointegrasjon er felles 
standarder og prinsipper 
for samspill mellom 
fagsystemer, GIS, sak- og 
arkivsystemer i offentlig 
sektor
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Nr Prosjekt Behov Beskrivelse

1 GeoIntegrasjon-
Arkiv

Sikre at saksbehandling som gjøres 
i ulike fagsystem, enten internt i 
kommunene eller utenfor, blir 
arkivert i et Noark-godkjent arkiv.

Utvikle nytt OpenAPI (REST) grensesnitt for GI-Arkiv integrert mot ny 
meldingsformidler- FIKS IO. I tillegg inngår tilrettelegging av en 
nasjonal HUB som felles integrasjonspunkt for å redusere antall 
integrasjonspunkter mot kommunale arkiv. Utvikling av et adapter 
for meldingsformidler på eksisterende grensesnitt inngår også. 
Prosjektet er sentralt som underlag for de andre prosjektene.

2 GeoIntegrasjon –
Politisk 
behandling

Sikre godt samspill mellom 
fagsystem og modul for 
møte/utvalg og politisk behandling

Utvikle nytt grensesnitt basert på FIKS IO for å håndtere møter og 
utvalg.

3 GeoIntegrasjon –
Plan

Sikre at planregister kan 
oppdateres fra andre fagsystem 
som ePlanSak og eByggeSak

Utvikle nytt oppdateringsgrensesnitt mot kommunale planregistre 
basert på FIKS IO.

4 GeoIntegrasjon –
Synkronisering

Prøve ut FIKS IO for synkronisering 
mellom lokale og nasjonale 
datasett

Teste ut store dataoverføringer via FIKS. Utrede Docker konsept. 
Spesifisere, utvikle prototype samt estimere versjon 2.0 av 
GeoSynkronisering basert på FIKS IO og Dokumentlager. Prosjektet 
står på egne ben.

5 Geointegrasjon –
Matrikkel

Avklare grensesnitt for tilgang til 
og oppdatering av matrikkelen

Utrede grensesnitt for oppdatering og oppslag via FIKS. Utrede
arkitektur/teknologi for å unngå bruk av lokale/private 
matrikkelkopier. Brukerreiser kommunal saksbehandling.

FIKS GeoIntegrasjon – består av fem «arbeidspakker»
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GI - Arkiv

KS og Kartverkets strategigruppe har pekt på behovet 
for overgang fra dagens tette koblinger til en 
meldingsorientert arkitektur for å sikre et mer 
«robust» samspill mellom fagløsninger og arkiv. 

Dette bygger på en vurdering av tekniske utfordringer 
med dagens GI-standard.
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Nye muligheter

• Referansearkitektur for eMelding

• Maskinporten

• FIKS plattformen



Kommune 1

eMelding arkiv 20

Egen sone med brannmur

Saksbehandling
system for etat 

1,2,,

Arkiv

Egen sone med brannmur

FIKS 
IO

eMelding –
Arkivering av 

inngående 
korrespondanse

Arkiv

Mottakssystem 
for arkivering

Kommune 356

Arkiv

Arkiv

Mottakssystem 
for arkivering

eMelding –
Resultat/Kvittering

Egen sone med brannmur

eByggesak

Kommune 2

Arkiv

Arkiv

Adapter 
fra FIKS 

til GI 
Arkiv

G
I A

rkiv

Egen sone med brannmur

Fagsystem X

eMelding –
Arkivering av 

utgående 
korrespondanse

eMelding –
Arkivering av 

arkivnotat

eMelding – .....



Arkivlett dokumenttyper

• Kartlagt hva som er i bruk

• Hva hører til tidligere lovverk

• Harmonisert

Ca 130 
«dokumenttitler»

Situasjonsplan

Tillatelse/Løyve til 
....



Veileder for bruk av metadata

• Dokumenttype

• Tittel

• Klassering

• TilknyttetRegistreringSom

• Journalposttype

• Prosesskategori

• Vedtakstype

• Gjeldende dokument



Løsningsarkitektur – tilgjengelige arkivdeler for mine 
byggesaker til innbygger

Søknadssystem
FIKS Innsyn 

API

Historisk arkivdel

Kommune 1

Kommune 2

Kommune 3

Kommune 356

Historisk arkivdel

Historisk arkivdel«ArkivLett»

Geomatikk

Documaster

Dansk Skanning

Tieto

Acos

Evry

...

Aktiv arkivdel....

FIKS MinSide



FIKS Innsyn med byggesaker og tegninger - Arkivlett





Løsningsarkitektur for eksterne løsninger – redusere 
antall integrasjonspunkter

Byggsøk.net

Integrasjonshub

Historisk arkivdel x

Kommune 1

Kommune 2

Kommune 3

Kommune 356

Historisk arkivdel y

Historisk arkivdel z

Aktiv arkivdel

Byggesøknaden.no

eByggsøk.no

Søknadssystem

Meglerløsninger



Kommune 1

Andre roller enn innbygger
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Egen sone med brannmur

Søknadssystem

Arkiv

Egen sone med brannmur

FIKS IO

eMelding –
Bestilling av 

relevante arkivdata 
for byggesak

Arkiv

Mottakssystem 
«ArkivLett»

Kommune 422

Arkiv

Arkiv

Mottakssystem 
«ArkivLett»

eMelding –
Resultat/Kvittering

Egen sone med brannmur

eByggesak
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Geointegrasjon – Politisk behandling (Møte/utvalg)

I forbindelse med eByggesak og ePlansak er det avdekket behov for å 
standardisere samspillet mellom disse systemene og kommunens 
system for politisk behandling:

• Sende saksframlegg fra fagsystemet
• Sette saksframlegget opp til behandling i utvalg og utvalgsmøter
• Motta resultatet av den politiske behandlingen i fagsystemet 

(møteprotokoll/vedtak)

Denne funksjonaliteten er ikke dekket av hverken GI eller Noark 5 
tjenestegrensesnittet. 

28
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Geointegrasjon - Plan

• Anbefaler at behov fra ePlansak danner grunnlag for spesifikasjon av 
nytt GI Plan Oppdatering grensesnitt basert på FIKS som 
meldingsformidler.

• Tilpasses revidert NPAD

Følgende delaktiviteter inngår:

Spesifisere GI plan Oppdatering som et meldingsAPI med FIKS som 

meldingsplattform.

Spesifisere endringer i GI plan Innsyn slik at grensesnittene er i samsvar med SOSI 

plan 5.0 og ny NPAD, samt at grensesnittene støtter meldingsAPI med FIKS som 

meldingsplattform

29
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Kommune 1

Finn planer for eiendom

30

Egen sone med brannmur

Søknadssystem Planregister

Egen sone med brannmur

FIKS IO

eMelding – Finn 
planer for eiendom

Kommune 356

Planregister

eMelding –
Resultat/Kvittering

Egen sone med brannmur

eByggesak
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Geointegrasjon - Matrikkel

• Nytt grensesnitt for eByggesak til 
Matrikkel basert på FIKS v1 fra  
sommeren 2018

31
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Trappetrinn i overføring/datapakke
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Nivå 0 : Saksnummer/url på vedtak

Nivå 1 : Gjeldende tegninger/grunnlag fra vedtak

Nivå 2 : + matrikkelopplysninger

Nivå 3 : + ByggesaksBIM

Nivå 4 : + digital situasjonsplan



Digitaliseringsarbeidet innrettes etter:

• Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

• Modell for organisering og styring av 
digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor

– Modell som sikrer godt samarbeid og bred 
involvering fra medlemmene

– Modell for digital samhandling i kommunal 
sektor 

– Modell for samordning og samarbeid med 
staten

• Mekanismer for finansiering


