
INNHENTE 
REGULERINGSKART, 

NABOLISTER, SJEKKE GUL 
LISTE, SITUASJONSKART, 

SJEKKER REGLER OG 
BEGRENSNINGER, 

FINNER UT 
DISPENSASJONSFORHOLD

PBE, EVT VIA INFOLAND PÅ NETT OG BOKHYLLE

TEGNER OPP PROSJEKTET

TEGNEPROGRAM, ANDRE 
BYGGESAKSPROGRAMMER

FORTSETTER MED 
DETALJPROSJEKTERING OG 

TILBUDSUNDERLAG

MOTTAR 
BEKREFTELSESMAIL/BREV

VENTER, SJEKKER 
SAKSINNSYN, PURRER

SAKSINNSYN, E-POST, 
TELEFONPOST FAGTORGET

PBE

KUNDEMØTER
SENDER NABOVARSEL OG 
SØKNAD TIL RELEVANTE 

ETATER

VENTER, PURRER PÅ 
ETATENE

E-POST, TELEFON

“Noen ganger må jeg gå fysisk ned til servicesenteret. Sist skulle jeg har det 
siste godkjente situasjonskartet. Han hadde det digitalt, men kunne ikke sende 
det til meg på e-post, selv om jeg har allerede registrert adressen hos dem. 
Men han kunne skrive ut og så kunne jeg få låne scanner der og få det inn i dig-
italt igjen. Det er veldig rart synes jeg. Har bedre erfaring fra andre kommuner.”

- Ansvarlig søker hos stor ingeniørbedrift 

“Det er ikke så lett for oss som ikke bor i Oslo å komme ned på servicesenteret. 
I andre kommuner sender de det jeg trenger på mail. Jeg regner med at det 
skyldes at Oslo har stort press, men det jo litt vanskelig for oss”

- entreprenør

“Før var det PBE som innhentet tillatelse fra de ulike 
etatene, men nå må vi gjøre det. Det handler nok 
om tidsbesparelse for dem. Men jeg tror kanskje de 
har interne frister for hvor fort man skal svare, men 
det har de jo ikke til oss utenfor.”

- Entreprenør

POST, E-POST

MOTTAR SØKNADSSVAR 
FRA ETATER

VED MERKNAD; ENDRINGER 
OG REVIDERT SØKNAD + 

NYE NABOVARSLER

FYLLER UT SØKNAD, 
LEGGER VED 

ETATSUTTALELSER, 
KART MED INNTEGNING 

FØR OG ETTER. 
NABOVARSELKVITTERING

MOTTAR MANGELBREV

POST, E-POST

“Det er ikke så kult å få den setningen om at vi kan 
miste sentralgodkjenningen når man har glemt et 
kryss i søknadsskejaet.”

- Arkitekt

“I mangelbrevet står det at vi kan miste sentralgod-
kjenningen, og da blir jeg alltid litt sånn “hjælp”... Da 
gjør jeg jo alt for at det skal ordnes fort.”

- Entreprenør

“Sist jeg var på et seminar hos bransjeforeningen, 
var PBE der også. Jeg stilte et spørsmål og fikk til 
svar at det måtte jeg vite selv. Sånne svar har gjort 
at jeg har blitt litt redd for å spørre - særlig siden vi 
har sentralgodkjenning. Kanskje de ikke synes vi 
kan nok hvis jeg spør for mye...” 

- entreprenør

POST, E-POST

KONFERER MED PBE

E-POST, POST

KONTAKTER EN ANSVARLIG 
SØKERINNHENTER INFORMASJON

NETT?NETT, BEKJENTE

“Entreprenøren vår gikk konkurs midt i prosessen. 
Vi lurte på hva vi skulle gjøre, men fikk bare beskjed 
om at vi måtte skaffe ny ansvarlig søker. Jeg skulle 
ønske det var mer informasjon til oss som byggher-
rer - hva er vårt ansvar og rettigheter?” 

- Privat byggherre

WEBMATRIKKELEN

MOTTAR BESTILLING 
PÅ MAIL (?), FINNER OG 
SENDER ELEKTRONISK

BRUKERDIALOG

PBE

EKSTERNE 
AKTØRER

KUNDE/
BYGGHERRE

ANSVARLIG 
SØKER

KONTAKTPUNKTER FOR 
ANSV SØKER

IT-SYSTEMER, PBE

DOCULIVE

KSS-SYSTEMET

EKSTERNE IT-SYSTEMER, 
ARKIVER ETC

MOTTAR SØKNAD

AVSLAG PGA MANGLER ETC, 
SETTE I GANG PÅ NYTT

E-POST, TELEFON

KONFERER MED PBE

E-POST, POST

SENDER INN PÅ NYTT

E-POST, TELEFON

VENTER, SJEKKER 
SAKSINNSYN..

E-POST, POST

BEHANDLER SØKNAD SVARER

BESTILLER 
FORHÅNDSKONFERANSE

PDF PÅ PBES NETTSIDER

MOTTAR BESTILLING PÅ 
MAIL (?), FINNER TID OG GIR 

BESKJED (?)

MOTTAR RAMMETILLATELSE 
ELLER TILLATELSE TIL 

IGANGSETTING

SAKSINNSYN

“Det er jo noen av kundene våre som ikke skjønner at det 
skal være så mye styr når vi bare skal grave ned et ferdig-
basseng uten tilknytning til noe rør eller noe.” 

- Entreprenør

“Spesielt byantikvaren er vanskelig å få svar fra innen rimelig tid.” 
- Entreprenør

Byggesøkergrupper i Oslo kommune

Private søkere
Private søkere i Oslo er som regel ikke godt innsatt 
i reguleringer og lover, og er helt avhengig av tilg-
jengelig og forståelig informasjon. 

Hovedbehov:
• Finne ut om man må søke
• Finne ut om man kan søke på egenhånd
• Få tydelige beskjed i hvilke tilfeller de bør ta direkte 

kontakt med BPE før søking
• Hvis søke på egenhånd; forstå alt de må sette seg 

inn i
• Hvis søke med ansvarlig søker; forstå sine rettigheter 

og plikter

Mindre arkitektkontor/entreprenører/skiltutformere
Disse baserer det meste av kunnskapen sin på tid-
ligere erfaringer, og er ikke så mye innom nettsidene 
for informasjon på forhånd av prosessen (men bruker 
saksinnsyn mye). 

Hovedbehov:
Tilpasset info for sitt område (eks. skiltveiledning)
• Trygghet på at de sender inn riktige dokumenter med 

en gang
• Konsistens (at prosessen ikke blir stoppet av krav 

som ikke ble stilt forrige gang etc.)
• Raske svar fra andre etater (byantikvaren o.l.)
• Tilgjengelig saksbehandler
• Kursing innenfor sitt spesialområde
• Opplevelse av ikke-truende kommunikasjon fra BPE

Mindre erfarne profesjonelle søkere
Det finnes enkelte profesjonelle søkere som ikke er 
sentralt godkjent og som har så lite erfaring at de nest-
en stiller på samme linje som uerfarne private søkere. 

Hovedbehov:
• Finne ut om tiltaket er søknadspliktig
• Evt finne andre samarbeidspartnere som kan påta 

seg søknadsansvaret.
• Forstå plikter som ansvarlig søker
• Forståelig innføring i alle dokumenter etc som må 

legges ved søknaden

“Det er veldig personavhengig hvordan prosessen 
går. De nye saksbehandlerne har nesa mer ned i 
boka..” 

- Arkitekt

BEHANDLER SØKNAD, 
KONFERERER MED 

FAGGRUPPENE, ETATER (?)

MOTTAR SØKNAD PÅ 
MAIL, FORDELER SAK TIL 

SAKSBEHANDLER
SVARER PÅ SPØRSMÅL FRA 

SØKERSENDER MANGELBREVSVARER PÅ PURRINGER SENDER AVSLAG PÅ 
E-POST, POSTEN

I hvilke systemer lagres søknaden?

Hvilket system sender ut mangelbrevet?

Hvordan kommuniseres det med ek-
sterne?

E-POST, POST

SETTER I GANG SØKE OM FERDIGATTEST 
NÅR ALT ER FERDIGBYGGET MOTTAR FERDIGATTEST

HENDER AT MAN SØKER 
OM MIDL BRUKSTILLATELSE 

(ANGIR TIDSPUNKT FOR 
NÅR FERDIGATTEST 

FORVENTES OG SENDES)

EVT AVFALLSRAPPORT

MOTTAR SØKNAD OM MIDL 
BRUKSTILLATELSE MOTTAR AVFALLSRAPPORT MOTTAR SØKNAD OM 

FERDIGATTEST

“Vi fikk ikke godkjent søknaden fordi vi manglet avfallsplan. Vi visste at det ikke kom til å bli noe avfall fordi 
vi bare flytter masse på eiendommen (basseng), så vi trodde ikke at vi trengte det. Men så fikk vi mangel-
brev, og en av samarbeidspartnerne våre sa han skulle sende inn. Men det gjorde han ikke, så da ble det 
avslag. Jeg skjønner nå at det var jeg som ansvarlig søker som skulle sørge for at det ble sendt inn, så 
den tar jeg på min kappe.”

- Mindre entreprenør

“Det er ikke så lett å opplære kundene om 
at de er søknadspliktige med en gang de 
vil sette opp to skilt. Vi prøver å forklare, 
men det er ikke lett..” 

- Entreprenør

Brukerreise PBE - profesjonell ansvarlig søker

GISLINE

PLANWEB

KARTLEGG HVORDAN DISSE 
SYSTEMENE SNAKKER 

SAMMEN...

SAKSARKIV


