
Ingen detaljer blir glemt
For å ta i bruk en ny digital søkeløsning var det vesentlig for BoligPartner at det 
skulle være logisk, fleksibelt og tidsbesparende.

• Med Holte Byggsøk har vi fått det vi ønsket oss. 

• Den digitale søkerløsningen guider oss gjennom søknaden med enkel veiledning 
og smarte tips underveis.  Dette minsker sjansen for mangelbrev og pingpong-
spilling med kommunene.

Logisk oppbygging, fleksibilitet og remindere: 

• Endringsmuligheter! Hipp hurra! 

• Når vi begynner på utformingen av en søknad er det kanskje ikke helt avklart 
om vi skal sende inn en rammesøknad eller en søknad i ett trinn. Med Holte 
ByggSøk er det lett å endre dette underveis med et par tastetrykk.

• Vi kan også velge å starte opp søknadsløpet i Holte ByggSøk midt i prosessen, 
f.eks. kan du starte rett på søknad om midlertidig brukstillatelse, selv om de 
foregående delsøknadene ble sendt inn på annet vis.

• Vi må ikke kommentere eller besvare alle felter. Vi kan i større grad en tidligere 
tilpasse opplysningene. Vi kan legge til vedlegg, vi kan lett endre på 
gjennomføringsplanen og mye annet.



Nabovarsling:

• Vi nabovarsler gjennom Holte Byggsøk, og gjenpart, kvittering og eventuelle merknader legger seg 
rett inn som vedlegg i saken. Du får varsel dersom noen har samtykket, lagt inn merknad eller om fristen 
for innsigelser er ute.

Knyttet til Altinn og Brønnøysundregisteret:

• Lett å finne og legge inn foretak gjennom kobling til BR.  Raske signeringsmuligheter for ansvarsretter 
og samsvarserklæringer via Altinn.  Manuell opplasting av erklæringer også mulig.

Varsler: 

• Du får varsel dersom noen har samtykket, lagt inn merknad eller om fristen for innsigelser er ute. På 
nabovarslinger, og du får varsel dersom noen har signert en erklæring.

Gjenbruk og malverk:

• Mye av dataene vi legger inn kan gjenbrukes –både av informasjon, foretak og kontaktpersoner og 
vedlegg. Vi kan lage egne maler – eksempelvis gjennomføringsplaner, dokumenter med 
standardoppsett til følgebrev, dispensasjoner, erklæringer og samtykker. 

• Vi kan også gjenbruke gjennomføringsplaner, og disse kan tilpasses sak for sak.

Åpne/lukke og forhåndsvise, send inn: 

• Vi kan få forhåndsvisning av byggesaken – og trenger ikke å låse søknad  og låse opp igjen for å se alt.

• For å sikre at søknaden blir riktigst mulig, indikerer systemet gjennom symboler når det mangler 
informasjon.

Komplett? ® Send byggesaken I Holte Byggsøk via Altinn. Får innsendt dato registrert i saken.


