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LINN-IDA ELLINGSEN – FAGANSVARLIG BYGGESAK I NORKART



NORKART HAR LANSERT DIGITAL BYGGESØKNAD -

• eByggesøk - en digital løsning for å sende inn byggesøknader til 

kommunene. 

• Løsningen kan benyttes av alle som tilfredsstiller byggesaksforskriftens 

krav til å stå som ansvarlig søker - og gjelder for tiltak som krever 

ansvarsrett.



GODKJENT FOR:



Norkarts løsning er en web-applikasjon som 

gir mulighet til å kunne fikse feil og mangler 

på en smidigere måte når disse oppstår og 

avdekkes.

Feilretting er klar i løpet av samme dag som 

den blir rapportert inn, avhengig av 

omfanget.

MINIMER TIDSBRUK OG FEIL
– VED BRUK AV DIGITAL 
BYGGESØKNAD



BYGGESØKNADER HAR ALDRI VÆRT BILLIGERE

Gratis å bli kunde – trenger ikke noe abo – og betaler kun når du 

bruker! 

Kun 990 kr eks. moms pr. byggesak 

Kostnaden er uavhengig av størrelsen på byggesaken, og inkluderer 

også flere igangsettingstillatelser eller nabovarsler hvis behov. 



HVA GJØR AT DETTE BLIR 
ENKLERE?
• Løsningen er dynamisk - og presenterer kun spørsmål 

som er relevant for det aktuelle tiltaket. 

• Informasjon gjenbrukes – slik at du slipper å fylle inn 
ting du allerede har fylt inn. 

• Søker du ofte på vegne av andre – bruker du din egen 
kontaktliste så du enkelt kan finne frem til foretaket du 
søker på vegne av, uten å måtte fylle inn de samme 
kontaktdetaljene hver gang.



LØSNINGEN INKLUDERER 
ELEKTRONISK NABOVARSEL VIA 
ALTINN
• Løsningen inkluderer elektronisk nabovarsel via Altinn

• Dette gjelder også dersom tiltaket går over flere 
tiltakseiendommer

• Når man har søkt opp tiltakseiendommen i kartet, vil 
løsningen foreslå naboeiendommer og markere disse –
og man kan selv legge til eller fjerne naboeiendommer.

• Det utfylte nabovarselet sendes direkte til naboens 
innboks i Altinn. 

• Har naboen har reservert seg, sendes varselet automatisk 
via brev i posten



AUTOMATISERING OG FORENKLING AV 
BYGGESAKSPROSESSEN

• Digital veileder 
– Hjelper søker å tyde lovverket
– Sikrer alle vedlegg følger søknad

• Elektronisk signatur i Altinn,
– Raskt, enkelt og sikkert

• Se demovideo av søknad her:

eByggesøk m/ansvarsrett

https://vimeo.com/showcase/ebyggesok


www.eByggesok.n
o



KONTAKTINFORMASJON

Linn-Ida Ellingsen – fagansvarlig 
976 98 194

linn-ida.ellingsen@norkart.no

Følg oss gjerne i digitale kanaler


