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BYGGSØK avvikles 1.10.2020
Enkelte bruker Byggsøk for å 
etablere avfallsplan

SSB sin statistikk hentes herfra 

BYGGSØK



I løpet av 2019 har vi fått nye søknadsløsninger 
med digital støtte for distribusjon av nabovarsler 
og byggesøknader

Søknadssystemene samler grunnlagsdata og 
sammenstiller data i varsler og søknadsskjema 

Nabovarsler distribueres digitalt via Altinn

Byggesøknader valideres mot DiBK’s regelverk 
og sendes kommunen via Altinn og KS SvarUt

Digitale løsninger gir skjema med alle påkrevde 
data og med en teknisk kvalitet på 100%

Framtida er digitale søknadsløsninger



Fra byggesøknad til digital dataflyt og automatisert saksbehandling





«Digital motorvei» for byggesøknader

Søkere Saksbehandlere

Fellestjenester 
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Avfall fra byggeaktivitet (kilde SSB)

• Genererte mengder avfall

• 2016 1 875 994 tonn

• 2017 1 896 557 tonn

Normer og regler

• Byggteknisk forskrift TEK17

• Kapittel 9 - Ytre miljø

• Byggesaksforskriften SAK10

• Kapittel 12 - Ansvar

Byggavfall
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Tempeveien, Trondheim

Ansvarlig søkers ansvar06.02.2020

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/to-tredjedeler-av-byggavfall-fra-riving-og-rehabilitering


NOMIKO-rapport om avfallsplaner

SSB mottar årlig 500-600 rapporter 
som e-postkopier fra Byggsøk

SSB ønsker data digitalt direkte 
fra søknadsløsningene

Data om ordinært avfall prioriteres
Data om farlig avfall kommer fra 
andre kilder

Dagens rapportering

Hovedsakelig direkte fra 
Entreprenører ut fra:

Erfaringstall

Beregninger basert på kvitteringer fra 
avfallsselskap

Antakelser (Gjenbruk/Ombruk)

Kartlegging - Avfallsplaner

«Vi ser for oss at de som har tjenestekonsesjon 

kan utvikle løsninger for innrapportering av 

avfallsplan og sluttrapport»

https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/kartlegging-om-avfallsplaner-og-sluttrapporter-fra-nomiko.pdf


Konklusjoner / Oppsummering

Dagens rapportering er relativt sett usikker og 
usystematisk

Mangler skjema, datamodell og sentraliserte rutiner

SSB er avhengig av nøyaktig rapportering fra entreprenør

Rapportering etter 1.10.2020 er overlatt til 
tilfeldighetene

Avfallsplan er ikke en del av Fellestjeneste Bygg

Avfallsplaner fra digitale søknader vil i hovedsak være 
ustrukturerte dokumenter/pdf-rapporter

SSB må komme på «banen» med initiativ og midler for 
å utvikle en standard metode for rapportering
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Gyros sopsug, Sverige



Takk for oppmerksomheten!


