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DiBKs satsingsområder - 2016

23/16/2016

– Visjon:

– Gode bygg for et godt 
samfunn

– Vår rolle er å vise vei til 
gode bygg og omgivelser

Forenkle byggereglene

Fremme digitalisering

Styrke kompetanse og fremme seriøsitet



Fremtidens byggesøknad?

316.03.2016



Altinn – Digital dialog med forvaltningen



Altinn strategien 2016 – 2025



Altinn skal

� prioritere bistand som gir størst samfunnsøkonomisk nytte, 
herunder ivareta behov i kommunal sektor

� støtte selvbetjening og bruk av enkeltelementer i løsningen

Støtte til myndighetsutøvelse – noen valg



Innovasjon og næringsutvikling – noen valg

Altinn skal

� legge til rette for at offentlig sektor og næringsliv kan utnytte potensialet i 
Altinn

� tilby en åpen utviklingsplattform for næringslivet



� På tvers av brukergrupper og forvaltningsnivåer
� Virksomheter og Privatpersoner

� Stat (regelverk) og Kommuner

� IKT-næringen/Markedet leverer sluttproduktet til bruker

Byggesøknader og Altinn

Pilotprosjekt høst 2015:

Hvordan benytte Altinn i selvbetjent byggesøknadsløsning som dekker behovet til 

KS/DiBK sitt prosjekt «eByggesøknad»?



Altinn tilbyr:Altinn tilbyr:
� Funksjonalitet
� Brukere (Innbyggere og Næringsliv)
� Dialog med Offentlige virksomheter
� Åpen plattform

Altinn API = Åpen plattform

Andre 

kilder og 

tjenester

�

IKT Leverandører:
«Innovasjon og Næringsutvikling»

� Tilgang til Altinn
� Markedet leverer sluttprodukt
� Verdiøkende brukertjenester

«ByggOgSøk.no»

Altinn som (åpen) plattform – for IKT næringen!

«Garasjesalg.no»

Det 

offentlige 

kartgrunnlag Matrikkel

BIM Planregister



Fellestjenester bygg

1016.03.2016

– Er en plattform og ikke en 
sluttbrukerløsning

– Verktøy og veiledning for å sikre best 
mulig søknader til saksbehandling



1116.03.2016



1216.03.2016



Fellestjenester bygg – Altinn løsning

1316.03.2016

– Innsendingstjeneste med validering av søknad

• Gyldig struktur og gyldige verdier

• Utskriftsversjon av data for visning og arkivering

• Testsystem på https://fellesbygg.dibk.no/



Digitale data – flere søknadssystem samme dataformat

1416.03.2016



Altinn - Samspill med andre myndigheter

1516.03.2016

– Opptil 15 myndigheter har part i byggesaken

– Deler av skjema eller kopi av skjema kan sendes 
videre til andre for behandling

– Dialog med arbeidstilsynet



Altinn - Samspill mellom privatpersoner og virksomheter

1616.03.2016

– Gjennomføringsplan og ansvarsretter

– Nabovarsel

– Avfallsplan



Altinn

Ansvarlig søker
Byggmester Ola

Hermansen VVS

Delegerer rettighet for 
utfylling og signering av 

preutfylt skjema

Sender inn 
gjennomføringplan sammen 

med alle signerte 
ansvarsretter

Foretak justerer skjema og 
signerer på ansvarsrett

Kommune



1816.03.2016

– TODO meldingsboks



Støttetjeneste - BIM i byggesak

1916.03.2016

– http://buildingsmart.no/bs-guiden/prosessveiledninger

– Forslag til Exchange Requirement(ER) er 
klar

– Validering av BIM til bruk for ramme/ett 
trinn og igangsetting

– Krav til tegninger

– Koordinatfestet tiltak

– Overføring av nye/endrede arealer til 
søknad

– Identifikasjon av etasjer og bruksenheter

– Testes ut med eksempeldata



Treff oss på Stand

2016.03.2016



www.dibk.no

Følg oss på:


