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Agenda

Fokus på:
Import fra Byggsøk

Nyheter
Import fra Byggsøk

Print av samsvarserklæring



DIGITAL BYGGESØKNAD. 
HELT ENKELT.

DIGITAL BYGGESØKNAD



DIGITALISERINGEN HAR KOMMET 
TIL BYGGESØKNADEN

SUCCESS USUALLY COMES TO THOSE 
WHO ARE TOO BUSY TO BE LOOKING 

FOR IT

✓ 90.000 byggesøknader sendes til offentlig etat hvert år.

✓ Har tradisjonelt vært en tidskrevende og manuell prosess.

✓ Løsningen støttes av det offentlige – felles ønske om å 

digitalisere hele saksgangen i byggesaker.

✓ Byggesøknaden.no er en løsning for profesjonelle brukere 

som regelmessig sender inn søknader til offentlig etat.

✓ Løsningen støttes av direktoratet for Byggkvalitet, og er 

integrert mot Altinn og Bank ID.



ET SAMARBEID MELLOM 
OFFENTLIG OG PRIVATE 

AKTØRER

Fellestjenester 
BYGG



VÅR VISJON

Byggesøknaden.no 
skal være den mest komplette og 

mest effektive løsningen for 
ingeniører, arkitekter og byggmestere 

og entreprenører som utarbeider 
byggesøknader med oppfølging

fra plan til ferdigattest.



Ulike løsninger fra 
kommune til kommune

Hente informasjon fra 
mange ulike steder

Skrive ut, pakke 
konvolutter, gå på posten

Vi har fjernet tidstyvene.



✓ Distribusjon av nabovarsel
✓ Rammesøknader
✓ Ett-trinnssøknad
✓ Gjennomføringsplan
✓ Igangsettingstillatelse
✓ Endringssøknad
✓ Midlertidig brukstillatelse
✓ Ferdigattest
✓ Ansvarsrett
✓ Kontroll- og samsvarserklæring
✓ Import fra BYGGSØK

Byggesøknaden er godkjent for

.OM  BYGGESØKNADEN PRISER LOGG INN

Gratis å opprette konto

Det er gratis å opprette en kundekonto i Byggesøknaden.  Vi er trygge på at 
løsningen er den mest kostnadseffektive og  funksjonelle søknadsportalen!

Du kommer enkelt og raskt i gang og kan prøve ut løsningen. På den måten 
oppretter du prosjekter, skaffer deg innsikt og administrerer søknadene 
dine. Du vil kun betale når du sender et nabovarsel  eller en søknad.

Opprett konto gratis



Innsyn Situasjonskart Nabovarsel

ÅPNE PROSJEKT

Velg eiendom, adresse, By, Gårds og bruksnummer, tiltakets art

Løsningen for 
profesjonelle aktører

Søknader Gjennomførings-

plan

Utgifter



















Prosjektoversikt

✓ Hvilke prosjekter du jobber med

✓ Siste hendelser i prosjektet

✓ Status og frister

Innsyn

Situasjonskart

Nabovarsel

Gjennomførings
plan

Søknader

Utgifter



Innsyn

PLANINFORMASJON

✓ Kommuneplaner

✓ Reguleringsplaner

Innsyn

Situasjonskart

Nabovarsel

Gjennomførings
plan

Søknader

Utgifter

EIENDOMSINFORMASJON

✓ Eiendomsregisteret 

✓ Plandata med mer



Nabovarsel

✓ Byggesøknaden finner naboeiendommer

✓ Oppdater naboer etter eget ønske i kartet

✓ Kontroller og rediger nabolista

✓ Signering og utsendelse via Altinn

✓ Kvittering på sendt nabovarsel

✓ Tilbakemeldinger direkte inn i løsningen!

Innsyn

Situasjonskart

Nabovarsel

Gjennomførings
plan

Søknader

Utgifter



Enkel utfylling av ulike byggesøknader:

✓ Søknad uten ansvar

✓ Rammetillatelse 

✓ Ett-trinnssøkad

✓ Igangsettelsestillatelse

✓ Midlertidig brukstillatelse

✓ Ferdigattest

✓ Endringssøknad

Innsyn

Situasjonskart

Nabovarsel

Gjennomførings
plan

Søknader

Utgifter

Søknader



Innsyn

Situasjonskart

Nabovarsel

Gjennomførings
plan

Søknader

Utgifter

GJENNOMFØRINGSPLAN



Innsyn

Situasjonskart

Nabovarsel

Gjennomførings
plan

Søknader

Utgifter

GJENNOMFØRINGSPLAN





Priskalkulator

NABOVARSEL

Kr 150/per nabo

SØKNADER

Kr 100/1500/stk

OPPSTART

Gratis

Det er kostnadsfritt å registrere 
bruker og komme i gang:

✓ Opprette prosjekter
✓ Søkefunksjoner
✓ Tilgang til planinformasjon, 

reguleringsplaner og 
eiendomsregisteret

✓ Situasjonskart
✓ Deling med teammedlemmer
✓ Klargjøring av søknad

Innsending av søknader til stykkpris:

✓ Rammetillatelse            kr 900,-
✓ Ett-trinns søknad          kr 1500,-
✓ Igangsettingstillatelse kr 500,-
✓ Midlert. brukstillatelse kr 100,-
✓ Ferdigattest                      kr 100,-
✓ Søknad om endring av tiltak
✓ Gjennomføringsplan
✓ Ansvarsrett 
✓ Samsvars- og kontrollerklæring

Inkluderer funksjonalitet som:

✓ Søk og finn naboeiendommer  i 
kart.

✓ Oppdater naboer etter eget ønske 
i kartet

✓ Kontroller og rediger nabolister
✓ Vis alle mottakere før utsendelse
✓ Signering og utsendelse via Altinn
✓ Kvittering på sendt nabovarsel
✓ Tilbakemeldinger direkte inn i 

løsningen

✓ DOK-analyse som eget produkt

ABONNENENT

Du kan inngå en abonnements-avtale 
på byggesøknaden. Da får du en 
fastprisavtale med månedspris på 
utsending av nabovarsel og innsending 
av søknader. Kjøp av andre produkter 
kommer i tillegg.

Ta kontakt med oss for mer 
informasjon og priser. 

Kontakt: Dag Øyvind Lien
E-mail: dol@ambita.com

Etter avtale

.OM  BYGGESØKNADEN PRISER LOGG INN

mailto:dol@ambita.com


Håvard Watland Dag Øyvind Lien

E-post: hwa@ambita.com E-post: dol@ambita.com




