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



Byggesøknaden

Byggesøknaden utvikles i et samarbeid mellom Ambita og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). 

Byggesøknaden.no

• Web-basert søknadsløsning

• Kunder etablerer byggesøknader som et prosjekt 

• Gjennomføring av alle faser i søknadsprosessen fra datainnsamling, skjemaproduksjon, 
varsling og innsending av søknader digitalt. 

• Med en nyskapende og målrettet løsning bidrar vi til bedre verdiskapning og suksess for våre 
kunder.



Byggesøknaden

✓ Byggesøknaden gir deg digital støtte i hele prossesen

✓ Integrerer informasjon fra offentlige registre

✓ Automatiserer utfylling av skjema

✓ Varsler naboer og gjenboere digitalt via Altinn

✓ Rask og enkel utarbeidelse av alle søknadstyper

✓ Validering av skjema mot DiBK’s regelverk

✓ Ansvarsretter og gjennomføringsplan oppdateres 
automatisk med integrasjon til sentral godkjenning

✓ Byggesøknaden gir bedre kvalitet i hele
søknadsprosessen

Alt samlet på ett sted – For enkelthetsskyld!



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
- Vedtak og vilkår

- Rammesøknad
- Ettrinnssøknad
- Igangsetting

- Nabovarsel sendes 
digitalt via Altinn

- Tjenesten sender brev 
til de som har reservert 
seg

- Endringssøknad 
- Samsvarserklæring 

på utført arbeid

- Midlertidig 
Brukstillatelse

- Ferdigattest



✓ Byggesøknaden finner naboeiendommer

✓ Legg til og ta bort eiendommer i et digitalt kart

✓ Kontroller og rediger mottakere per eiendom

✓ Signer og send varsel digitalt via Altinn

✓ Du får kvittering på sendt nabovarsel

✓ Varsel sendes også brukere unntatt digitale utsendelser

✓ Tilbakemeldinger direkte inn i løsningen!

Digital nabovarsling

"I større søknadsprosjekter med mange naboer kunne det ta opptil 2 dager å finne alle interessenter som 
skulle varsles. Med Byggesøknaden bruker vi bare 1-2 timer uansett størrelse og antall naboer"

Marianne Tenold
Sivilingeniør Norconsult AS







✓ Rask og enkel utarbeidelse av byggesøknader

✓ Ramme- og Ettrinnsøknad, Igangsettingstillatelse, 
Midlertidig brukstillatelse og Ferdigattest

✓ Validering av skjema mot DiBK’s regelverk

✓ Ansvarsretter signeres digitalt eller lastes inn manuelt

✓ Gjennomføringsplan oppdateres automatisk

✓ Integrasjon med sentral godkjenning

✓ Håndtering og oppfølging av vedtak og vilkår

Støtte for alle søknadstyper

"Vi har nå sendt nabovarsler med Byggesøknaden.no. Nå som alt fungerer mot Altinn må jeg få lov til å 
rose jobben dere har gjort. Det er en fryd å være ansvarlig søker! Gleder meg til fortsettelsen med 
rammesøknader og ettrinnssøknader - Godt jobba!"

Kenneth Bjørnstad
Prosjektingeniør Arealtek AS



Ramme- og Ettrinnssøknad



✓ Legg til fag for prosjekterende, utførende og kontrollerende

✓ Legg inn beskrivelse av ansvarsområde og koble til foretak 

✓ Søk i foretaksregistret, legg til kontaktinfo og tiltaksklasse

✓ Knytt ansvarsrett til søknad

✓ Skjema for ansvarsrett kan signeres via Altinn

eller det kan lastes inn som manuelt signert skjema

✓ Forhåndsvisning og kontroll av gjennomføringsplaner

Gjennomføringsplan

"Vi har nå sendt nabovarsler med Byggesøknaden.no. Nå som alt fungerer mot Altinn må jeg få lov til å 
rose jobben dere har gjort. Det er en fryd å være ansvarlig søker! Gleder meg til fortsettelsen med 
rammesøknader og ettrinnssøknader - Godt jobba!"

Kenneth Bjørnstad
Prosjektingeniør Arealtek AS



✓ Kommunens vedtak i søknader sendes nå som brev eller epost

Det vil komme digital løsning, men sakssystemene er ikke operative nå

✓ Vedtak legges inn i Byggesøknaden

✓ Beskriv vedtaket og last opp brev som PDF

✓ Legg inn alle vilkår slik de fremgår av vedtaket

✓ Ved videre søknadsprosess i Byggesøknaden 

svarer du opp vilkårene og knytter de til nye søknader

✓ Byggesøknaden gir deg oversikt og kontroll!

Vedtak og vilkår

Søknad
Vedtak 
og vilkår



Byggesøknaden.no

✓ Byggesøknaden effektiviserer og automatiserer søknadsprosessen gjennom bruk av 
offentlig tilgjengelige tjenester

✓ Løsningen samler og sammenstiller digital informasjon og automatiserer tidkrevende 
oppgaver.  Det er ikke lenger nødvendig med utskrift, pakking og sending av 
rekommanderte brev. Løsningen gir bedre kvalitet og sparer deg for tid og penger

✓ Byggesøknaden kvalitetssikrer prosessen, skjema valideres mot DiBK’s regelverk og 
gjennomføringsplan oppdateres automatisk med ansvarsretter

✓ Byggesøknaden gir deg kvitteringer og oversikt over tilbakemeldinger fra berørte parter

Byggesøknaden gjør jobben - enkelt og greit!

Byggesøknader trenger ikke ta mye tid. Nå er dette blitt en enkel og morsom oppgave ☺
Byggesøknaden er integrert med Fellestjeneste BYGG fra DiBK og med Altinn. Det betyr at naboer varsles 
digitalt, ansvarsretter signeres med BankID og alle typer søknader sendes elektronisk til kommunen



Takk for 
oppmerksomheten

Dag Øyvind Lien
dol@ambita.com

Mobil:  913 92 185 
Salgssjef Eiendomsutvikling | Ambita AS

mailto:dol@ambita.com

