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• Blant landets største med ca. 350 000 ansatte i 2013

• En omsetning på 650 milliarder kroner årlig (2013)

• Sektoren sysselsetter ca. 1 500 byggesaksbehandlere i 
kommunene

Satsning på digitalisering er viktig for innovasjon og fornying av 
næringen og vil ha betydning for norsk samfunnsutvikling og økonomi!

Tenk bare på utfordringer knyttet til klima, miljø, energi og helse!

Hensynet til næringen - bygg, anlegg og eiendom - veier 
tungt når kommunene skal digitalisere



Trondheim legger en plan for realisering av gevinster



PROSJEKT 

eByggesøknad
PROSJEKT eByggesak

PROSJEKT 

eDialog og Noark 5
PROSJEKT eKOSTRA

• Representanter fra utvalgte kommuner
• Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket og SSB
• Direktoratet trekker med Arbeidstilsynet, Riksantikvaren og Vegvesen
• Løpende dialog med leverandørindustrien

Nasjonale prosjekt i regi av KS KommIT



• Standardiserte krav til leverandørindustrien – vi ønsker 
langsiktige leverandører som kan tilby «hyllevare»

• Nasjonale og kommunale felleskomponenter/-løsninger 
som systemleverandørene kan forholde seg til
– Tjenesteorientert arkitektur

– Godt dokumenterte tjenestegrensesnitt

– Forutsigbarhet (SLA)

– ,,

Prosjektene resulterer i to typer leveranser



Digitaliseringsarbeidet følger felles tilnærming med fire steg…

Forstå                  
brukerbehovene

Kartlegge dagens og 
fremtidige brukerreiser for 

innbyggere og 
saksbehandlere

Definere en ny måte å 
jobbe på som møter 

behovene

Kartlegge dagens og 
fremtidige 

arbeidsprosesser med 
utgangspunkt i 

brukerbehovene

Lage digitale løsninger 
som understøtter den 
nye måten å jobbe på

Utarbeide digitale 
løsninger og/eller 

anskaffelsesunderlag for 
digitale løsninger som 
understøtter fremtidig 

tjenesteproduksjon

Tilgjengeliggjøre i KS 
KommIT verktøykasse

Gjøre leveransene 
tilgjengelige for kommuner 

i en helhetlig pakke med 
verktøy og 

opplæringsmateriell

1 2 3 4

KS KommITs tilnærming til utvikling av digitale løsninger



PROSJEKT eByggesak

Pilotering

Utrulling

Forvaltning

Pilotering er avgjørende for at vi skal lykkes

PROSJEKT 

eByggesøknad





business Nabov arsel

Søknadsløsning

Fellestjenester bygg (DIBK)

Nasjonale felleskomponenter

Kommunale fagsystem

Utarbeide og sende søknad
Eier

Tiltakshaver

Byggesøknadsportalen

Finne naboer

Finne gjeldende planFinne eiendom Beskrive ti ltaket Avklare dispensasjon

Laste opp vedlegg Sende søknad

Matrikkel

Planregister

Altinn -

InnsendingstjenesteBeslutningstre Tjenestekatalog Validering BIM

Arkiv NOARK5

kjerne



Beslutningstre/støtte

• Søke – Ikke søke?

• Tiltakstyper









Tjenestekatalog – kommunale datasett

• Geografiske datasett som DOK får en i GeoNorge sin tjenestekatalog

• Gi tilgang til andre relevante datasett fra 428 kommuner

– Planregister (GeoIntegrajon Plan)

– Arkiv (GeoIntegrasjon Arkiv/N5 tjenestegrensesnitt)

– Saksbehandlingsstatus (GeoIntegrasjon Sak-Faser / eByggesak REST API)



Validering BIM – ihht bsN Guide ER eByggesak

• Krav til leveranse av BIM ved byggesøknad (SAK)

– Preutfyller deler av byggesøknad

– Fleksibel uthenting av forskjellige areal

– Skal ikke inneholde mer enn det som er nødvendig

• Andre krav er aktuelle ved tilsyn (TEK)



FIKS

• Fordeler til riktig kommune

• SvarInn for automatisk 
arkivering

• Strategi for postmottak/svarinn
(arkiv eller 
saksbehandlingssystem)

• Strategi for adaptere mot FIKS 
og fra FIKS – hvor skal 
forretningslogikk legges? Nær 
nasjonale løsninger eller nær 
lokale løsninger? 





Tilgang til megleropplysninger i Bergen kommune



Tilgang til megleropplysninger i Bærum kommune



Kommunal

hjemmeside Fagsystem BoligprodusenterByggesøknadsportal

Identifisere Se eiendom
Innhente 

informasjon
Utforme 
tiltaket

Varsle 
naboer

Varsle 
myndighet Betale Søke Oppfølging

ID-porten PBL og TEK17 Matrikkel
Sentral 

godkjenning
Noark5 Plandata DOK Lokale data

Digital 
innsending

Fellestjenester BYGG og nasjonale komponenter 

Private tjenesteplattformer

eByggeSøknad – tjenestegrensesnitt mot innbygger og næringen



Ulike strategier som sikrer en rask tilgang til flere private 
tjenesteytere for å sikre konkurranse – sak i KPR

• Søker skal betale for tilrettelagt/verdiøkt tilgang til informasjon og hjelp til å 
utforme og sende inn søknaden – søker velger løsning på grunnlag av pris og 
kvalitet

– Forventer at den totale prisen for søker på sikt vil falle

• Alternative strategier for «anskaffelse» av eByggeSøknad:

1. Kommunene pre-kvalifiserer og anskaffer ihht krav i eByggeSøknad

2. Det inngås nasjonal rammeavtale med noen få leverandører av nye 
byggesøknadsløsninger. Kommunene gjør avrop mot avtalen

3. Lyse ut tjenestekonsesjoner gjennom en nasjonal anskaffelse.  Noen få 
leverandører velges ut til å levere tjenester. Økonomisk belønning til de som 
ivaretar ByggSøk-funksjonalitet.

4. Leverandørene må «sertifisere» seg for å knytte seg til det nasjonale 
søknadsmottaket. Det må betales en sertifiseringsavgift og det lokkes med 
redusert/gratis sertifiseringsavgift for de som sertifiserer seg innen en gitt frist. 



• Det etableres et prosjekt med avklart mandat og finansiering
– Sees i sammenheng med nytt grensesnitt mot Noark5 kjerne og samarbeidet med RA

• Innmeldte tiltak som vil bli vurdert i et prosjekt:
– Revidere standarden – fokus på tiltak for å få GI til å virke mellom systemer i kommunene
– Nye hjemmesider som er tilpasset annen teknisk dokumentasjon som KS har ansvar for
– Opplegg for innmelding av feil og ønsker, også hvordan finne feil og rette dem opp
– En testlab som tilbyr maskinell validering av tjenester - erstatte dagens ordning med 

egenerklæringer
– Tjenestekatalog over kommuner som tilbyr GI tjenester - gir klientutviklere en indikasjon på når 

markedet er modent
– Katalog over godkjente/ikke godkjente system og versjoner
– Verktøy for å feilsøke integrasjoner
– Bistand til feilsøking/ansvarsplassering

• Prosjektledelse ved Arkitektum
• En liten prosjektgruppe

– prosjektleder, en fra kommunene og to utviklere -en fra en sak/arkiv-leverandør og en fra et GIS-
selskap

– Ønsker en person fra kommunene som kjenner standarden og som i tillegg er deltaker i den 
nettverksgruppen som KS har opprettet for å arbeide med en felles kommunal IKT-arkitektur.

• Prosjektleder i samarbeid med KS har ansvar for å involvere systemleverandørene/referansegruppe
• Avklares forhåpentligvis i møte med Kartverket den 2. februar

Status og planer for GI-standarden



Brukerhistorier, 

prosesskart og

informasjonsmodell

Konkurransegrunnlaget, 

kravspesifikasjon, 

kravtabell og

standardavtaler

Kommunale 

felleskomponenter

KS SvarUt

Gebyrkalkulator

…

Gevinstplaner

Verktøy for støtte i lokale 

prosesser

Leveransene fra prosjektene i en verktøykasse



eByggeSak dersom det blir tid til overs



12.03.2015

Standardiserte krav for eByggeSak gir «hyllevare»



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og 
styrings-

informasjon

eByggeSak - fokusområder



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

• Løsrevet fra 

arkivstruktur

• Milepæler og 

sjekklister

• Beslutnings-

støtte

Arbeidsflaten – fokus på saksbehandleren og 
beslutningsstøtte



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

SAK (nivå 1) Prosesser (nivå 2) Delprosesser (nivå 3)

Saksmappe Anmodning om forhåndskonferanse
Uten ansvarsrett (3 uker, 12 uker, disp)
Ett trinn (3 uker, 12 uker, disp)
Rammetillatelse (3 uker, 12 uker, disp)
Igangsettingstillatelse
Endring
Midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest

Dokumentsjekk
Saksbehandling
Høring andre myndigheter
Sidemannskontroll
Lederkontroll og underskrift
Fakturering
Matrikkelføring

Standardisert dokumentasjon av saksbehandlingen



Kategorisering av prosessen



Milepæler

Faser

Søknad mottatt

Innledende arbeider

Søknad komplett (evt høringsfrist) Vedtak Klagefrist Sak avsluttet

Vurdering og 

komplettering av søknad

Saksbehandling (evt saksbehandling

etter høring)

Utsendelse av vedtak Klagebehandling

Mottatt 
søknad

Komplett 
søknad Varsel? Vedtak Klagefrist

Mangel
brev

Uttalelse 
andre* 

myndigh
Sak 

avsluttet Matrikkel

Eksterne

Interne

Obligatoriske; lovpålagte eller rapporteringskrav

Frivillige; kommunespesifikke

Milepæler

Generelt oppsett

* Uttalelse fra andre myndigheter kan feks være:

• Fra Vei og vann

• Politisk behandling

• Mindre reguleringsendringer



Milepeler



Sjekkliste



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

Fra sak-/arkiv-
løsning i dag

• Dokumentorientert

• Journalposter

• Lav prosesstøtte

Til fagsystem for 
byggesaksbehandling

• Strukturert
informasjon

• Orientert rundt
søknad

• Beslutningsstøtte

Muliggjøre frikobling saksstøtte/arkiv



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og
styrings-

informasjon

Standardisert tilgang til og gjenbruk av informasjon



Arbeidsflaten til 
saksbehandler

Standardiserte 
saksbehandlings-

prosesser og 
milepæler

Løsriving av
saksbehandling

fra arkiv

Innhenting og 
gjenbruk av 
informasjon

Rapportering og 
styrings-

informasjon

Rapportering til KOSTRA 

– skjema 20

Tilgang til og rapportering av «rådata»


