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Fra digital byggesøknad til automatisert matrikkelføring av tiltak



I løpet av 2019 har vi fått nye søknadsløsninger 
med digital støtte for distribusjon av nabovarsler 
og byggesøknader

Søknadssystemene samler grunnlagsdata og 
sammenstiller data i varsler og søknadsskjema 

Nabovarsler distribueres digitalt via Altinn

Byggesøknader valideres mot DiBK’s regelverk 
og sendes kommunen via Altinn og KS SvarUt

Digitale løsninger gir skjema med alle påkrevde 
data og med en teknisk kvalitet på 100%

Digitale søknadsløsninger



Søknadsløsningene bruker offentlig tilgjengelige informasjon og tjenester

Enhetsregister, Sentral Godkjenning, Matrikkelen, Grunnboka, Plandata, DOK, …

Tilgang til kommune- og reguleringsplaner. Intervjuer med ansvarlige søkere viser at:

Det brukes det mye tid på innhenting av datagrunnlag

Det er ofte vanskelig å finne ut av hva som er gjeldende bestemmelser

Dispensasjoner i forhold til både kommune- og reguleringsplan forekommer 

Bruk av Det Offentlige Kartgrunnlaget

Ansvarlig søker er avhengig av DOK for å avklare alle forhold rundt tiltaket

Her er det behov for lettere tilgang, bedre kvalitet og nøyaktighet

Søker ønsker å kunne integrere analyser mot DOK i søknadsløsningene

Byggesøknader trenger ikke ta mye tid, men er avhengig av gode grunnlagsdata!

Digitale søknadsløsninger



«Digital motorvei» for byggesøknader

Søkere Saksbehandlere

Fellestjenester 
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BIM verktøy



Byggeprosess – Fra søknad til ferdigattest
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Prosjektering

• Ulike prosjekteringsverktøy 

benyttes for BIM modellering

• Modell overføres som IFC-fil

Byggesøknader

• Byggesaks-BIM er en egen 

vedleggstype til søknader

• FellestjenesteBygg har en egen 

validator for IFC-filer som sikrer 

at den har et godt innhold

• I nær framtid vil kommuner 

motta Byggesaks-BIM som 

vedlegg til søknader

• På lengre sikt er visjonen 

tegningsfrie søknader!

BIM for ansvarlig søker
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Byggesaks BIM valideres

Feil og advarsler vises i 
brukergrensesnittet

BIM uten valideringsfeil kan sendes 
inn som vedlegg til søknad

Validering av BIM via enkelt grensesnitt

BIM kan også brukes for å 
generere skjema med 
boligspesifikasjon for Matrikkelen



Saksbehandler søknad i «eByggesak»

Ved godkjent vedtak sendes Byggsaks-oppgave
som en melding til FIKS Svar Ut

Saksbehandling og matrikkelføring i kommunen

Matrikkelinfo

Byggesaks-BIM

FIKS

FIKS SvarUt
Byggesaks-

behandling
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Nivå 0: Saksnummer/url på vedtak

Nivå 1: Gjeldende tegninger/grunnlag for vedtak

Overføringen inneholder kun saksnummer/url på vedtaket.

«Papirmappe på pulten» med digitale tegninger

Overføringen inneholder i tillegg tegningene men lite 

data  for øvrig. Matrikkelfører slipper å lete i saksarkivet…

Nivå 2: + Matrikkel-XML
Har saksnummer og digitalt skjema med matrikkeldata

Matrikkelklienten kan pre-utfylle matrikkelinformasjonen

Nivå 3: + Byggesaks-BIM
Overføringen inneholder Byggesaks-BIM

Mulighet for automatisk uttrekk av bygginfo og tiltaksgeometri

Nivå 4: + digital situasjonsplan
Overføringen inneholder situasjonsplan med tiltak og 

grenselinjer

Byggesak-XML



Byggesak med matrikkelopplysninger

http://193.71.49.59/MatrikkelByggesakNois.no


Liste med saker klar til matrikkelføring

Matrikkeklient bestemmer brukstilfellet ut fra det.

Matrikkelføring basert på eByggesak



Matrikkeklienten bestemmer brukstilfellet 
ut fra oppgaven

Alle tilgjengelige data pre-utfylles

Ett-klikk matrikkelføring ☺

Matrikkelføring basert på eByggesak





For leverandørene er dette et nytt marked

Nye verktøy for søker med stor grad av selvbetjening 

Langt mer effektiv utfylling og distribusjon av søknader

Prising av tjenesten er basert på tidsstudier og 
effektivisering av arbeidsinnsats og bedre kvalitet

Analyser viser at reell innsparing ligger på 
1-2 dagsverk for nabovarsling og tilsvarende på 
søknader

Bruk av BIM i søknader gir mulighet for mer 
automatisering og overføring av digitale data

Ansvarlig søker må oppleve en verdi av Byggesaks-
BIM for å utarbeide en egen digital modell

For kommunene er det flere gevinster som:

Mindre tid på innregistrering av søknader

Bedre kvalitet og digitale opplysninger i søknader gir: 

Mindre tid på oppfølging av ufullstendige søknader

Redusert tidsbruk til veiledning av søkere

Mer effektiv oppdatering av Matrikkel og Kartgrunnlag

Gevinster



• Det er nå kommersielle 
søknadsløsninger som tilbyr 
enklere utarbeidelse av alle 
typer søknadsskjema

• Byggesaks-BIM vil komme som 
vedlegg til byggesøknader

• Kommunene må være klare for 
å motta søknader og ny vedlegg

• Kvalitet på søknader og data 
øker dramatisk

• Matrikkelføring effektiviseres og 
kan delvis automatiseres

Oppsummering


