
GENUDBUD AF BYG OG MILJØ

- Hvilken indflydelse har det på 
kommunerne?



Hvem er KOMBIT?

Udbud og indkøb af nye it-løsninger til kommunerne

• For at bryde monopoler

• Forespørgsel fra kommunerne/KL

Kerneopgaver

• Kravspecifikationen

• Kommunal inddragelse

• Løfter udbuddet for kommunerne

• Udvikling af løsningerne i samarbejde med leverandører

Drift, videreudvikling – og senere genudbud.

Når løsningen er færdigudviklet, drifter KOMBIT løsningen og 

sørger for videreudvikling ― og senere genudbud.



Byg og Miljø består af tre dele

Byggeansøgninger (obligatorisk) ― 98 kommuner tilsluttet.

Borgerrettede miljøansøgninger ― 92 kommuner tilsluttet 

(efter genudbuddet).

Virksomhedsrettede miljøansøgninger (obligatorisk) ― 98 

kommuner tilsluttet.



• Lette den økonomiske 

gennemsigtighed

• Kommende store 

udviklingsopgaver indskrives 

i kontrakten

• Udvikling under 

genudbuddet.

Baggrunden for genudbuddet



Overordnet tidsplan for genudbuddet

1-4-2016 1-5-16 1-1-2018 

Offentliggørelse 

af genudbud

1-6-16 

Leverandør 

informationsmøde

3-10-16 

Annoncering 

af udbuddet

15-11-16 

Modtagelse

prækvalifikation

Beslutning om 

prækvalificerede

20-12-16 

Modtagelse af

tilbud 

27-2-17 12-4-17 

Vinder 

fundet

24-4-17 

Standstill

periode

25-4-17 1-1-18

Afklaring

Transition indtil 1-1-2018



Hvad indeholder genudbuddet?

• Byg og Miljø flyttes fra A til B

Den nuværende løsning flyttes fra Schultz til XX, der ændres 

intet inden flytningen.

• Nye krav og optioner

Krav til logning. 

Optioner: rammearkitekturen, serviceplatformen mm

Tilbud på: BBR/BOM, Mobileplatforme, fuldmagt

• Drift og videreudvikling

Ændringsønsker og videreudvikling



Videreudvikling af 
Byg og Miljø

Input fra:

• Superbrugere

• Faggruppen

• KL

• Miljøstyrelsen

• Kulturstyrelsen

• Energistyrelsen



Hvad vil det sige at være superbruger?

Hver kommune har to superbrugere

én tilknyttet miljøsager, én tilknyttet byggesager.

Hvilket ansvar har en superbruger?

• Ambassadører for Byg & Miljø

• Kendskab til Byg og Miljø uddannelsesmiljøet

• Skal kunne vejlede øvrige kollegaer, evt. også uddanne

• Kan indmelde fejl til leverandøren

• Kan indberette ændringsønsker 

• Deling af informationer fra KOMBIT

Information fra Byg & Miljø teamet

• Nyhedsbreve

• Direkte mails



Igangværende projekter
Genudbud af Byg og Miljø

Forbedret brugergrænseflade

• Mere intuitiv og overskuelig

• Bedre valg og søgning af 

aktivitet/ansøgningstype

Logning af sagsbehandlingstider

• Fælles fremgangsmåde

• Gennemsigtighed på landsplan

• Ledelsesværktøj

• Fremme forhåndsdialogen

• Autovisitation

Miljøstyrelsen 

Energistyrelsen

SWECO - affald



FROKOST 
KL.12.00 - 12.45



VEJLEDNING I 
LOGNING



Logning af sagsbehandlingstider

Fælles fremgangsmåde

• Stor forskel på kommunernes måde at registrere på

• Alle skal gøre det ens, da vi ellers ikke kan sammenligne

• Vejledning udsendt og tilrettes løbende



Logning af 
sagsbehandlingstider

Statistik 

• En gennemsnitlig betragtning

• Hver kommune sine tal

• KL samlet tal

• Statistik som et ledelsesværktøj



Logning af sagsbehandlingstider

Fremme korrekte ansøgninger

• Hvorfor er der så stor forskel på sagsbehandlingstiden i 

kommunerne?

• Forhåndsdialog

• Book en sagsbehandler



Det perfekte forløb



Logning af visitationsperioden og autovisitation



7 dages reglen - sagsbehandlingsperioden



Væsentlige ændringer – 4 ugers reglen



Sagen overgår til ekstern myndighed
- Tiden tæller hos kommunen. 



Sag sættes i bero

• Sagsbehandler kan sætte en sag i bero efter aftale med 

ansøger

• KUN HVIS
Ansøger ønsker at sætte ansøgningen på hold

• Sagen genstarter efter ansøger ønske



Undtagelse for servicemål 

• Lovliggørelse af BBR

• Ansøgningerne kommer via Byg og Miljø som normalt –

ansøger ønsker at søge om lovliggørelse ifm. ”Ret min BBR”. 

• Sagerne skal I selv opmærke – indgår ikke i 

servicemålsaftalen



Samtidighed 

kan vi svare i uge 41, hvordan de skal logge samtidighed?? Tænker det må være et eller andet med et kryds, 

når en byggesag skal kobles med en miljøsag?? Du og jeg talte om det i juni, da vi talte om det notat, jeg sendte –

og du havde en løsning der?? Og jeps – vi skal nok lave lister til uge 41.



SPØRGSMÅL?



TILTAG TIL FORBEDRING 
AF BYG OG MILJØ



Hvordan kommer man med forbedringsforslag?

• Ændringsønskeportalen
• Forbedringer af formularer
• Spørgsmål til 

• Invitation til netværksmøder
•


