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Effektanalysen  vektlegger:

424.06.2022

– Den innova)ve anskaffelsen av ByggLe2 har vært førende for utvikling av 
Fellestjenester BYGG

– Prosess-innovasjon er hovedresultatet for anskaffelsen 



Motorveien for digitale byggesøknader er i full drift
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Trafikk gjennom Fellestjenester BYGG
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– Over 50% av profesjonelle
søknader

– 355 kommuner har moPaP
søknader

jan 2018 juni 2022



Digital nabovarseling

724.06.2022

– 2,3 millioner digitale nabovarsler

– I gjennomsni? 18 000 digitale varsler per 
uke

– Søkerne vil dermed spare 170 millioner 
kroner årlig på sparte portokostnader. 



2/3 av gevinstene Dl bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

824.06.2022

Gevinstpotensial 
kommuner

223 MNOK årlig
Gevinstpotensial for BAE-
næringen 587 MNOK årlig



Kompleks byggesaksprosess
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«Komplisert 
og 

>dkrevende å 
søke!»

«Nok en 
ufullstendig 
søknad...»

«Ny kommune, nye 
plan-

bestemmelser»

«Tilsyn med bygget 
betyr mer 

dokumentasjon»

Bruker mye ressurser på å finne og gjenskape dokumentasjon om bygg 



Visjonen om garasjebyggeren Sjur - 2013
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Plan- og designkonkurransen

1124.06.2022

–Lavterskel hjelpemidler for 
selvbyggere og byggmestere

– forenkle arbeidet for kommunene 
som gir raskere 
saksbehandling



Vinnerne av plan- og idékonkurransen

1224.06.2022

– Evry i samarbeid med Jotne og 
AsplanViak og 

– Norkart i samarbeid med Holte, 
SoNware InnovaPon og 3DBolig 

– Utdelt «sjekker» på kr. 200.000

– Creuna fikk hederlig omtale



Tilnærming
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Lærende 
(lnærming
– DiBK som 

pådriver

Alle gjør det de kan best
• Skri?vis og lærende Plnærming, sammen med 

kommuner, bransje og IKT-markedet 
• Det offentlige fokuserer på oppgaver andre ikke kan 

løse
• Leverandørmarkedet bruker våre løsninger og 

skreddersyr Pl sine kundegrupper
• Treffsikre løsninger der bransje og næring tar sin 

del av investeringen



Gradvis utvikling av ByggNeQ-strategien

10.10.2011
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Tjenestekonsesjon som virkemiddel for å bygge et marked

1524.06.2022

– En tjenestekonsesjonene innebærer at leverandørene får re# %l å utny#e en  tjenesten 

– Leverandørene bærer risiko for kostnader og inntekter ved å utvikle tjenestene. 

– DiBK krevde tjenestekonsesjon for å kunne bruke Fellestjenester BYGG Pl å lage digitale 
løsninger for byggesøknader.

– 17 firmaer og interesseorganisasjoner har fra høsten 2016 ha? tjenestekonsesjon

– Konsesjonen gjelder i 5 år med opsjon for 5 år Pl

– Det vil bli åpnet for flere leverandører når DiBK har kapasitet Pl å gi 
PlfredssPllende oppfølging



TeQ oppfølging av utviklingsmiljø og samarbeidsparter

1624.06.2022

– Ukentlige samordnings-møter 
med utviklingsteamet

– Ukentlige møter med Altinn

– Ukentlige møter med KS

– Hver 2. uke statusmøter med hver 
enkelt søknadsleverandør

– Ca. hver 2. uke statusmøte med 
hver enkelt eByggesaks-leverandører

– Dialogmøte for leverandører 
med tjenestekonsesjon hver måned



KriDsk suksessfaktor
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– Dialog

– Forutsigbarhet

– Klare roller

– Tillit



ByggLeQ – videreført som tankesmie

10.10.2011
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ByggLe&

ByggLett

Bakgrunn - Prøve ut nye veier i 
anskaffelse og dialog med 
leverandørmarkedet

Visjon – selvbetjening som gjør 
digital byggesaks-prosessen enkel, 
rask og sikker

Mål - en liten suksess som kan 
bane vei for fremtidens løsninger

https://dibk365.sharepoint.com/sites/dibk-stab/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9kaWJrMzY1LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL2RpYmstc3RhYi9FbWI2U1JxSEgyOU5sUlhpQWRzQ3lUa0JWbjVINXdtUVZhUXNBUzNkT3lpZEp3P3J0aW1lPU40ZGFQdFkyMlVn&id=%2Fsites%2Fdibk%2Dstab%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FHistorikk%2FByggLett%2Ddemo%2Dv2%2E2b%2Eapple%2Emp4&parent=%2Fsites%2Fdibk%2Dstab%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FHistorikk


1924.06.2022

«ByggLe' som tankesmie har kastet av seg mye 
innovasjon og brakt oss 15 år fram i :d 
– sjeldent har en tenketank vært vik:gere» 

Kommunaldirektør i Sandnes kommune 



Visjonen om søknad i 3D
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GeoLett – grunnarbeid for fremtidens plan- og 
byggesaksprosess

2124.06.2022

– Et samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, KS, KMD 
og DiBK 2017-2020

– Tilre?elegge plan- og geodata for 
selvbetjeningsløsninger

– Metodikk for å heve datakvaliteten 

– Tilre?elegge for effekPv deling av informasjon 

– Tiltak for å stø?e kommuner og sektormyndigheter 
Pl å forbedre kvaliteten på grunndata



FoU-samarbeid med leverandører

2224.06.2022

• FoU-unntak fra kunngjøringsplikten 
gjelder der:
– hovedvirksomhet er FoU
– oppdragsgiver ikke betaler fullt ut for FoU-

tjenesten



Resultater fra FoU hos IKT-leverandører

2324.06.2022

FoU-prosjekter

Innspill Cl nasjonal 
infrastruktur

InnovaCve tjenester i markedet

Innspill til hvordan det 
offentlige kan tilrettelegge 
regelverket for 
selvbetjening 



Tiltakspakke Dl digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

1. Fellestjenester PLAN:
Pilotering av digitale selvbetjenings-løsninger 
for arealplansaker 

2. Drømmeplan:
Testing av eldre planer i klarspråk som gir 
søkere enkelt svar på det som må avklares i 
en byggesak

3. Digitale bygnings-
informasjonsmodeller (BIM): 
Hvordan øke bruken for eksisterende bygg?

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med KMD/Plan, KS og Kartverket



Mot digitalt økosystem for PLAN og BYGG

Matrikkel

PLAN-register

FKB

DOK
Det offentlige 
kartgrunnlaget

Kommune

Kommune Kommune

Kommune

FIKS

Altinn
Plan-

forslag

Fellestjenester 
PLAN

Fellestjenester 
BYGG

Bygge-
søknad

Statusmøte KMD, 19.oktober 2021



Hva skal Dl?
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• Tenke stort – starte små?

• Følge te? opp akPviteter/prosjekter

• Være standhaNig og holde fokus

• Være konkret, forenkle og test i praksis



Takk for oppmerksomheten !
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