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eBygg 
Utvalgte regioner 

• ORKidé: Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Fræna, 
Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, 
Surnadal, Tingvoll  

• Stavanger-regionen: Stavanger, Sandnes, Sola, 
Randaberg, Gjesdal, Klepp, Time, Rennesøy, Kvitsøy, 
Strand, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Suldal, Sauda 

• SÅTE: Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal  

 

Totalt: 32 kommuner  

 

 



eBygg 
eBygg-nettverket  

• 3 regionssamarbeid – 32 kommuner 

• Fra kommuner med under 1000 innbyggere til landets 

4.største by 

• Tre landsdeler representert 

• Representerer 4 forskjellige sakarkiv system og 2 

kartforvaltningssystem 

• Samarbeid om maler og rutiner 

• Alle gjort store løft med digitalisering av data 

 



eBygg 
Regionalt samarbeid 

• Kommunestyrt prosjekt forankret i regionale samarbeid 

som omfatter små og store kommuner 

• Utgangspunkt i reelle behov for innbyggere i kommunene 

og kommunal forvaltning 

• Samarbeid som styrker bestillerkompetansen i anskaffelser 

• Kompetanseheving innenfor fagområder 

• Brukerinitiert 

• Standardisering – Integrering - Effektivisering 

 



eBygg Bedre verktøy i plan- og 

byggesaksprossen 

• Hvordan kan vi utnytt potensialet i GI-standarden og den 

teknologiske utviklingen generelt og få dialogverktøy som er 

nyttig for:  

 

– byggenæringen 

– kommunal-, regional- og sentral forvaltning 

– innbyggere 
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   Bestiller 
(lokal-, regional- og 

sentral myndighet) 

 

 

 

 

Leverandør Offentlig anskaffelse  

Brukerforum, idedugnad, 

arbeidsgrupper, høring….  

Koordinerte innspill om brukerbehov 



eBygg GI-standarden 

• eBygg har vært deltakere i GI-prosjektet 

• Vektlagt kommunale behov i forhold til utforming av 

standarden 

• Tidlig ute og etterspurt støtte av GI i anskaffelse av ny Plan- 

og byggesaksdiaog for innbyggere 

• Krevene posisjon å være i front med å etterspørre løsninger 

som støtter ny standard. 

 



eBygg 
Plan- og ByggesaksDialog 

Funksjonalitet, bl.a. 

- Bygger på dagens Plandialog som en ”proff”-løsning i bunnen 

- Enkelt grensesnitt for innbyggere for innsyn og dialog om plan- og 

byggesaker 

- Innlogging til ”min eiendom” 

- RSS-feed for varsling av aktivitet ”mitt” område 

- plan og byggesak i samme grensesnitt 

- Status i saksbehandling (tidslinje) 

 

 


