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1 Innledning
GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for
elektronisk samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i
geografisk relatert saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er
utarbeidet av leverandørene i samarbeid med Kartverket og KS.
Dette dokumentet inneholder beskrivelse av standardiserte grensesnitt for
overføring av vedtak fra byggesakssystem (eByggeSak) til nasjonal matrikkel og
FKB.
ll dokumentasjon av standardene ligger på
http://www.geointegrasjon.no/standard/ . Der finnes det også lenke til den
komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon.
For å godkjenne en tjeneste for GeoIntegrasjon grensesnitt for overføring av
vedtak fra byggesakssystem (eByggeSak) til nasjonal matrikkel og FKB skal
minimum følgende krav være oppfylt:
•
•
•

Tjener skal benytte GeoIntegrasjons XSD spesifisert i datamodell fra
Standardiserte grensesnitt for overføring av vedtak fra byggesakssystem
(eByggeSak) til nasjonal matrikkel og FKB.
En tjener må minimum tilby alle brukstilfelle innenfor nivå 0.
Tjenesteleverandør skal gjennomføre og dokumentere tester av
implementert tjenestepakke etter testbeskrivelsene i egenerklæringene.
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2 Brukstilfeller
2.1 Overordnet scenario
Løsningskonseptet består av tre hovedelementer: eByggesøknad, eByggesak og Matrikkelklient.

Figur: 1
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Dataflyten i systemet er som følger:
•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

eByggesak mottar en søknad med strukturerte data og vedlegg fra
eByggesøknad via Fellestjenester Bygg ved hjelp av FIKS/SvarInn. Samme
datastrukturer og vedleggsstruktur kan bygges opp manuelt i eByggesak
ved mottak av søknad i andre kanaler enn eByggesøknad.
Saksbehandler behandler saken og kontrollerer at søknaden har
tilstrekkelig informasjon til at det kan fattes et vedtak. Saksbehandler
kompletterer og korrigerer søknadsdataene ved behov.
Før vedtaket fattes, kontrollerer eByggesak at saken har tilstrekkelig data
og tegninger til matrikkelføringen. Det defineres et eget regelsett for
dette.
Når vedtak er fattet i eByggesak, kontrollerer eByggesak om tiltaket skal
matrikkelføres. Det defineres et eget regelsett for dette.
Hvis tiltaket (tiltakene) skal matrikkelføres, bygger eByggesak opp en
datastruktur for matrikkelføringen som består av data fra
saksbehandlingen, matrikkelinformasjon og tegninger som ligger til grunn
for vedtaket.
eByggesak sender deretter denne datastrukturen og tegningene til
Matrikkelklienten ved hjelp av FIKS/SvarUt.
Matrikkelklienten mottar datastruktur og tegninger ved hjelp av
FIKS/SvarInn.
Matrikkelfører fører tiltaket i Matrikkel / FKB.
Her skisseres det også muligheter for at Matrikkelklienten basert på et
regelsett kan matrikkelføre enkelte tiltak automatisk.
Når tiltaket er matrikkelført / ført i FKB, sender Matrikkelklienten en
kvitteringsmelding tilbake til eByggesak via FIKS/SvarUt.
eByggesak mottar kvitteringsmeldingen via FIKS/SvarInn og oppretter
milepæl for matrikkelføring i saken.

FIKS ble valgt som overføringsmekanisme mellom eByggesak og Matrikkelklient
av følgende årsaker:
•

•

Asynkron overføring er en fordel. Kø-mekanismen som er innebygget i
FIKS gjør det enklere for partene å hente forsendelser på ønsket
tidspunkt.
Det er store dataelementer med potensielt store vedlegg som skal
overføres.

Dette ble vurdert som en bedre løsning enn å definere en utvidelse av
Geointegrasjonsstandarden med synkrone SOAP/REST kall.
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3 Datamodell
Melding om matrikkelføring skal følge datamodell i FIKS SvarUt Forsendelse med
forsendelsestype GeoIntegrasjon.Matrikkelføring og første dokumentet skal hete
byggesak.xml med dokumenttype byggesak og inneholde datamodell ihht
https://github.com/ks-no/Geointegrasjon.Matrikkelfring.Sample/blob/master/Geointegrasjon.Matrikkelfoering.Sample/Geointegrasjon
.Matrikkelfoering.Sample/matrikkelfoering.xsd , øvrige vedlegg skal følge
vedleggstyper angitt under.
Vedleggstyper:
Vedleggstyper som brukes i overføringen med beskrivelse hentet fra
Fellestjenester bygg https://dibkutvikling.atlassian.net/wiki/spaces/FB/pages/270139400/Vedlegg
D - Situasjonsplan

Situasjonplan et situasjonskart med påtegnet planlagt tiltak. Hovedmål på tiltaket skal
tegnes inn samt avstand til nærmeste grense, eksisterende bygning og avstand til midt
vei.
Situasjonsplanen skal også vise VA-anlegg med påkoblingspunkt for ny bebyggelse.
E- Tegning eksisterende plan (TegningEksisterendePlan)

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn
tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.
E- Tegning ny plan (TegningNyPlan)

Det skal legges ved plantegninger for alle etasjer i det nye tiltaket. Dersom tiltaket
omfatter endring av eksisterende bygning, skal plantegningene vise hele bygningen i
sammenheng.
E- Tegning eksisterende snitt (TegningEksisterendeSnitt)

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn
tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.
E- Tegning nytt snitt (TegningNyttSnitt)

Det skal legges ved tegninger av typiske snitt for det nye tiltaket. Dersom tiltaket
omfatter endring av eksisterende bygning, skal snitttegningene vise hele bygningen i
sammenheng.
E- Tegning eksisterende fasade (TegningEksisterendeFasade)

Dersom tiltaket omfatter endring av eksisterende bebyggelse, skal det sendes inn
tegninger over bygningen slik den er før nytt tiltak.
E- Tegning ny fasade (TegningNyFasade)

Det skal legges ved tegninger av alle fasader for det nye tiltaket. Dersom tiltaket omfatter
endring av eksisterende bygning, skal fasadetegningene vise hele bygningen i
sammenheng.
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Fasadetegningene skal vise eksisterende terrenglinjer og nytt arrondert terreng.
E - ByggesaksBIM (ByggesaksBIM)

Se krav til byggesaksBIM
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Trappetrinn i overføringen
Det defineres 4 trappetrinn i løsningskonseptet som illustrerer hvor godt et tiltak
er tilrettelagt for effektiv matrikkelføring.

Figur 1. trappetrinn i overføring
•

•

•

•

•

Nivå 0:
o Overføringen inneholder kun saksnummer/url på vedtaket.
o Dette er tilsvarende løsning som «papirmappe på pulten» bortsett
fra at all informasjon og alle tegninger foreligger elektronisk.
o Matrikkelfører må navigere til saken og sette seg inn i
saksbehandlingen og tegningene for å kunne matrikkelføre.
Nivå 1:
o Overføringen inneholder i tillegg tegningene som ligger til grunn for
vedtaket, men lite data for øvrig.
o Matrikkelfører slipper å lete etter riktig grunnlag, men må sette seg
inn i saken.
Nivå 2:
o Overføringen inneholder i tillegg komplett saksinformasjon og
matrikkelopplysninger.
o Matrikkelfører har tilgjengelig all nødvendig informasjon for å
kunne matrikkelføre og slipper å gå inn i eByggesaken for å finne
informasjon.
o Matrikkelklienten kan pre-utfylle matrikkelinformasjonen slik at
Matrikkelfører slipper å fylle inn dataene på nytt.
o Matrikkelklienten kan, basert på et regelsett, føre enkelte tiltak
automatisk.
Nivå 3:
o Overføringen inneholder i tillegg en ByggesaksBIM.
o Matrikkelfører bedre arealinformasjon.
o Muliggjør automatisk uttrekk av tiltakets omriss for effektivisering
av føringen i FKB.
Nivå 4:
o Overføringen inneholder i tillegg digital situasjonsplan.
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o

Gir Matrikkelfører informasjon om delelinjer / grensejusteringer ved
Delesaker.

I egenerklæringen skal nivå på melding som støttes dokumenteres.
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Figur 2. datamodell
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3.1 Tjenesteskjema
For eByggesak klient må FIKS SvarUt forsendelse kunne sendes ihht datamodell
beskrevet over.
Se dokumentasjon på SvarUt - SvarInn adressering for bruk og oppsett av
forsendelsestype.
For Matrikkelklient må FIKS SvarInn Mottaksservice brukes for å hente ut
meldinger til matrikkelføring. Kvitteringer skal sendes via FIKS SvarUt
forsendelse med forsendelsestypen Geointegrasjon.Matrikkelføring.
Se dokumentasjon på SvarInn - MottaksService.
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4 Bruk av tjenestene
eByggesak-tjenester beskriver hva eByggesak skal sende til Matrikkelklient slik at
matrikkelklienten kan føre matrikkelen.
Matrikkelklient-tjenester beskriver hva en matrikkelklient mottar fra eByggesak,
og kvittering som skal sendes tilbake til eByggesak etter matrikkelføring.
For å godkjenne en tjeneste for GeoIntegrasjon skal minimum følgende krav
være oppfylt
•
•
•

Tjener skal benytte GeoIntegrasjons XSD spesifisert i datamodell fra
Standardiserte grensesnitt for overføring av vedtak fra byggesakssystem
(eByggeSak) til nasjonal matrikkel og FKB.
En tjener må minimum tilby alle brukstilfelle innenfor nivå 0.
Tjenesteleverandør skal gjennomføre og dokumentere tester av
implementert tjenestepakke etter testbeskrivelsene i egenerklæringene.

Egenerklæringer er beskrevet i egne dokument:
Egenerklæring for eByggesak:
«gi_egenerklaering_MATRIKKELFØRING_eByggesak.docx»
Egenerklæring for Matrikkelklient:
«gi_egenerklaering_MATRIKKELFØRING_matrikelklient.docx»
Eksempelkode:
Eksempelkode finns her: https://github.com/ks-no/Geointegrasjon.Matrikkelfring.Sample
Eksemplet SendSample sender meldinger med forsendelsestype
Geointegrasjon.Matrikkelføring, slik at de kan plukkes opp av mottakstjenesten
som lytter på dette.
Dette eksempelet tilsvarer altså det arbeidet som skal gjøres i eByggeSaksystemet for å sende meldinger til matrikkelklienten.
Eksempelet ReceiveSample er en mottakstjeneste som lytter på slike meldinger.
Dette eksempelet tilsvarer altså det arbeidet som skal gjøres i
matrikkelklienten/automatisert matrikkeoppdateringstjeneste for å ta imot
informasjonen og bekrefte at matrikkelføring er utført.
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5 APPENDIX A: REGELSETT - «GRUNNLAGET
TILSTREKKELIG FOR Å SENDE TIL MATRIKKELFØRING»
Nasjonal sjekkliste for byggesak - https://admbygg.dibk.no/checklist
•

Forutsetning for sjekkliste
Søknadstype må være registrert.

•

Forutsetning for sjekkliste

Tiltakstype(r) må være registrert.
•

Sjekkliste punkt 1.72
Ved tiltakstyper «Nybygg» må Matrikkelnummer være registrert.
Minimum Gårds/Bruksnummer.

•

Sjekkliste punkt 1.6
Ved tiltakstyper «Endring av bygg» må Bygningsnummer være registrert.
eByggesak kan automatisk påføre Bygningsnummer basert på
Matrikkelnummer hvis eiendommen kun har en bygning.

•

Sjekkliste punkt 1.10
Beskrivelse av tiltakets art

•

Sjekkliste punkt 8.1
«Tilknyttet offentlig avløp» må være registrert på alle søknadstyper
bortsett fra Rammesøknad.

•

Sjekkliste punkt 9.1
«Har eiendommen offentlig vannforsyning» må være registrert på alle
søknadstyper bortsett fra Rammesøknad.

•

Sjekkliste punkt 1.42
Plantegninger:

•

•

•

o

TegningEksisterendePlan må finnes ved bygningsendringer.

o

TegningNyPlan må finnes ved bygningsendringer og nybygg.

Sjekkliste punkt 1.49
Snittegninger:
o

TegningEksisterendeSnitt må finnes ved bygningsendringer.

o

TegningNyttSnitt må finnes ved bygningsendringer og nybygg.

Sjekkliste punkt 1.53
Fasadetegninger:
o

TegningEksisterendeFasade må finnes ved bygningsendringer

o

TegningNyFasade må finnes ved bygningsendringer og nybygg

Sjekkliste punkt 1.28
Situasjonsplan må finnes
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