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• En digital løsning for å sende inn byggesøknader til 
kommunene. 

• Løsningen kan benyttes av alle profesjonelle aktører som 
tilfredsstiller kravene til å stå som ansvarlig søker eller 
representerer ansvarlig søker.



GODKJENT FOR:

✓ Distribusjon av nabovarsel

✓ Ettrinnssøknad

✓ Rammesøknad

✓ Søknad om igangsettingstillatelse

✓ Endringssøknad

✓ Midlertidig brukstillatelse

✓ Ferdigattest

✓ Gjennomføringsplan

✓ Ansvarsrettserklæring

✓ Samsvar- og kontrollerklæring



Støtte for konvertering fra ByggSøk



• Digitalisering er fremtiden

• Omstilling for alle involverte

Fellestjenester Byggs valideringsregler =

DiBKs krav til søknadens innhold

✓ Integrert sjekkliste

✓ Komplett søknad

MINIMER TIDSBRUK OG FEIL VED BRUK
AV DIGITAL BYGGESØKNAD



AUTOMATISERING OG FORENKLING AV BYGGESAKSPROSESSEN

• Dynamisk og konkret

– Presenterer kun relevante spørsmål

– Gjenbruk av informasjon

– Informasjonen lagres underveis

• Digital veileder 

– Hjelper søker å tyde lovverket

– Sikrer at alle vedlegg følger søknad

• Elektronisk signatur i Altinn

– Raskt, enkelt og sikkert

– Automatisk oppdatering av 
gjennomføringsplanen



ELEKTRONISK NABOVARSEL VIA ALTINN

• eByggesøk inkluderer elektronisk nabovarsel via Altinn.

• Ingen hindring dersom tiltaket går over flere 

tiltakseiendommer.

• Løsningen foreslår naboeiendommer – du kan selv legge 

til eller fjerne naboeiendommer.

• Det utfylte nabovarselet sendes direkte til naboens 

innboks i Altinn. 

• Har naboen reservert seg, sender Altinn varselet via brev 

i posten.



EGENDEFINERT KONTAKTLISTE

• Enkel oversikt over foretak og kontakter

• Kan benyttes ved opprettelse av ansvar



Ved behov for support kan du ta direkte kontakt med oss 

via chatten.

➢ Hjelp

➢ Veiledning

➢ Feilsøking

➢ Retting av feil

➢ Tilbakemeldinger

DIREKTE SUPPORT VIA CHAT



DIREKTE SUPPORT VIA CHAT



BYGGESØKNADER HAR ALDRI VÆRT BILLIGERE

• Gratis å bli kunde – ingen abonnement.

• Kun 990 kr eks. moms pr. byggesak. 

• Kostnaden er uavhengig av størrelsen på byggesaken. 

• Ingen skjulte kostnader.

• Betaling kun ved innsending til Altinn.



OGSÅ FOR PRIVATE

• Skreddersydd for det konkrete tiltaket.

• Analyse av eiendommen.

• Veiledning og hjelpetekster.

• Nødvendig informasjon samlet på ett sted.

• Kun støtte for bruksendring pr. i dag.



www.eByggesok.no



KONTAKTINFORMASJON

Linn-Ida Ellingsen – fagansvarlig 
976 98 194

linn-ida.ellingsen@norkart.no

Følg oss gjerne i digitale kanaler


