
ByggSøk-byggesak  2010 
 

Kommuneadministrator 

Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1.juli 2010, og ByggSøk-byggesak 2010 er det nye 
søknadssystemet som ivaretar byggesøknader iht den nye loven. I dette systemet er det også 
tilrettelagt for større fleksibilitet vedrørende opplasting av søknadene inn i kommunens 
sak/arkivsystem.   

Kommunen mottar elektroniske søknader via e-mail med en XML-fil som vedlegg. 
Kommunen importerer da søknaden inn i arkivsystemet enten manuelt eller via et tillegg fra 
arkivleverandøren som gjør det mulig å overføre data direkte til arkivsystemet fra e-mailen.	  

Xml-filen som følger e-posten er en datafil med viktige data i byggesaken. Kommunen kan nå 
velge mellom xml versjon 1.2 eller xml versjon 2.0, hvorav xml v. 2.0 er den nye komplette 
xml-strukturen. Versjon 1.2 er kun et utdrag av alle dataene i saken som er oversatt 
til ”gammelt språk”. Det vil si at xml v .1.2 må dere benytte dersom sak/arkiv-systemet ikke 
er oppgradert til å kunne ta imot xml v. 2.0. Per dags dato er det ennå ikke noen arkivsystem 
som er oppgradert til dette. Derfor vil systemet automatisk sende xml v. 1.2 så lenge 
kommunen ikke aktivt har valgt v. 2.0. 
 
Nye funksjoner: 
Det er nå lagt til rette for at kommunen i større grad selv kan bestemme hvordan søknaden 
skal se ut når den er lastet opp i sak/arkiv-systemet. Kommunene kan nå selv bestemme 
følgende: 

1. Hvordan overskriften i byggesaken skal bygges opp 
2. Hvordan overskriften i journalposten skal bygges opp 
3. Rekkefølgen på vedleggene som følger saken 

Se illustrasjonene under hvordan dette gjøres via kommunens administrasjonsside i ByggSøk. 

 

Kommunens administratorside 

Alle kommuner har sin egen administrasjonsside i ByggSøk-byggesak 2010. Foruten å 
inneholde kommunens kontaktinformasjon, skal kommunen her sette opp hvordan søknader 
skal mottas av kommunen. Kommunen kan også via denne siden få en oversikt over søknader 
som er sendt kommunen via ByggSøk.  

Administrasjonssiden får du tilgang til når du logger deg inn på http://ebs-2010.be.no med 
kommunens brukernavn og passord. Ta kontakt med brukerstøtte på telefon 22 33 76 00 
dersom dere mangler dette. 

 

 

Menyen til venstre vises etter innlogging: 



	    

Under menyen ”kommune oppsett” finnes to valg.  

Ved å klikke på menyen ”Instillinger” kommer du til kommunens oppsettside.  

 

 

Denne siden skal inneholde all nødvendig informasjon. Det er viktig at e-postadresse for 
søknadsmottak er korrekt og at den oppdateres hvis den endres. Dessuten må verdiene for 
vedleggsbegrensninger legges inn. 

De kommunene som ønsker å tilby karttjenesten i ByggSøk, legger dessuten inn URL for 
karttjenester på denne siden. URL for kartjener leveres av kartleverandøren. Kontakt 
ByggSøk-byggesak når det er aktuelt å tilby karttjenesten. 

XML versjon skal være 1.2 med mindre sak/arkivsystemet er oppgradert til 2.0. Dette vet 
sak/arkiv-leverandøren. 

 

Arkivdata elementer 

Sett inn verdiene 
for begrensninger

av vedlegg



Saksnivå  
Her kan kommunen sette opp hvordan overskriften på byggesakene skal settes opp. Det vil si 
rekkefølgen på dataelementene som skal utgjøre overskriften.  
For eksempel: 
Gnr, bnr, fnr, snr, eiendomsadresse, bygningstypekode, type tiltak. 
 

	    
 
Journalpost 
Her kan kommunen sette opp hvordan overskriften på journalposten skal settes opp. Det vil si 
rekkefølgen på dataelementene som skal utgjøre overskriften.  
 
For eksempel: 
Gnr, bnr, fnr, snr, eiendomsadresse, bygningstypekode, type tiltak, søknadstype. 
 



 
 
 
Dokumenter 
Under	  fliken	  ”Dokumenter”	  kan	  kommunen	  selv	  velge	  i	  hvilken	  rekkefølge	  de	  ulike	  
dokumentene	  i	  byggesaken	  skal	  lastes	  inn	  i	  sak/arkivsystemet.	  Bruk	  pilene	  til	  høyre	  for	  
å	  liste	  dokumentene	  oppover	  eller	  nedover.	  



 

 

Innsendte søknader 

Ved å klikke på ”Søknader” får man frem en oversikt over alle søknader som er sendt 
kommunen elektronisk via ByggSøk. 



 

 

Via rullegardinmenyen kan du velge hvilke kriterier du vil søke etter. Disse valgene er: 

 

 

- Byggesakstittel (Hva har søker kalt byggesaken) 
- Eiers navn (Hvem som eier kontoen i ByggSøk saken er utarbeidet i) 
- Tiltakshaver 
- Ansvarlig søker 
- SøknadsID (ByggSøk sin unike ID på saken som står nederst på hver utskrift) 
- Sendt dato 



 

 

 

 

Klikk på en søknad, og det kommer frem et bilde med basisinformasjon om søknaden. 



 



 

 


